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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 27 augustus 2021

ONDERSTEUNING

1 2021_BURG_00021 Politieverordening - Coronavirus - bezoekregeling en 
draagplicht mondmasker in het AZ Sint-Maria vzw  - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; mevrouw Annelies Debilde

Afwezig:
de heer Jan De Winne

Beschrijving
Aanleiding en doel
Aansluitend op de beslissingen van het Overlegcomité om over te gaan tot versoepelingen inzake de 
verplichtingen betreffende het indijken en van de verspreiding van het Coronavirus, wordt art. 2 van 
de politieverordening van 8 december 2020 (met ingangsdatum 10 december 2020), houdende 
slechts een beperkte versoepeling van het bezoek in het AZ Sint-Maria vzw, opgeheven met ingang 
van 1 september 2021.
Gezien voorzichtigheid geboden blijft inzake de verspreiding van het Coronavirus, meer in het 
bijzonder in omgevingen met verzwakte personen, wordt een nieuwe verordening van kracht op 1 
september 2021.
In uitvoering van de beslissing van het Overlegcomité om de mondmaskerplicht af te schaffen in de 
publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen behoudens andere beslissing van de lokale 
overheid, dient in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw het chirurgisch mondmasker verplicht 
(verder) te worden gedragen.  
 

Advies en motivering
Artikel 2 van de politieverordening van 8 december 2020 (met ingangsdatum 10 december 2020), 
houdende slechts een beperkte versoepeling van het bezoek in het AZ Sint-Maria vzw, wordt 
opgeheven met ingang van 1 september 2021. 
In uitvoering van de beslissing van het Overlegcomité om de mondmaskerplicht af te schaffen in de 
publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen behoudens andere beslissing van de lokale 
overheid, dient in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw het chirurgisch mondmasker verplicht 
(verder) te worden gedragen.   

Juridische gronden
Artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
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Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Beleidsinformatie
Niet van toepassing. 

Besluit
Artikel 1
Aansluitend op de beslissingen van het Overlegcomité om over te gaan tot versoepelingen inzake de 
verplichtingen betreffende het indijken en van de verspreiding van het Coronavirus, wordt art. 2 van 
de politieverordening van 8 december 2020 (met ingangsdatum 10 december 2020), houdende 
slechts een beperkte versoepeling van het bezoek in het AZ Sint-Maria vzw, opgeheven met ingang 
van 1 september 2021.

Artikel 2
Gezien voorzichtigheid geboden blijft inzake de verspreiding van het Coronavirus, meer in het 
bijzonder in omgevingen met verzwakte personen, wordt een nieuwe verordening van kracht op 1 
september 2021.
In uitvoering van de beslissing van het Overlegcomité om de mondmaskerplicht af te schaffen in de 
publiek toegankelijke ruimten van ondernemingen behoudens andere beslissing van de lokale 
overheid, dient in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw het chirurgisch mondmasker verplicht 
(verder) te worden gedragen.  

Gekoppelde besluiten
 2020_BURG_00032 - Politieverordening - Coronavirus - Beperkte versoepeling aangaande 

bezoekregeling in het AZ Sint-Maria vzw  - Goedkeuring
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

     
Waarnemend Algemeen Directeur
Annelies Debilde

Burgemeester
Marc Snoeck


