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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 5 oktober 2021

ONDERSTEUNING

1 2021_BURG_00029 Politieverordening - Coronavirus - Aanpassing organisatie 
vergaderingen - intrekking verordening 20 oktober 2020 - 
Goedkeuring

Samenstelling:

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

Beschrijving
Aanleiding en doel
Gezien de gunstige evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames door het coronavirus, 
dienen een aantal maatregelen te worden herzien;  onder meer de politieverordening van 20 oktober 
2020 waarbij beslist werd om vergaderingen van de raden en de commissies digitaal / virtueel te 
organiseren.  

Advies en motivering
Het overlegcomité van 17 september 2021 versoepelde de coronamaatregelen verder. Om die reden 
heeft ook het Agentschap Binnenlands Bestuur de eerdere richtlijnen rond het fysiek vergaderen van 
de organen van de lokale besturen tot nader order opgeheven. De lokale besturen kunnen terug 
autonoom beslissen op welke wijze een fysieke vergadering mogelijk is en welke voorschriften daarbij 
in acht te nemen zijn.
De politieverordening van van 20 oktober 2020 waarbij beslist werd om vergaderingen van de raden 
en de commissies virtueel te organiseren wordt dus met onmiddellijke ingang ingetrokken.
De vergadering van de gemeenteraad en de OCMW-raad vinden opnieuw fysiek plaats.
De vergaderingen van de algemene overlegcommissie en de commissies dienstverlening en algemeen 
beleid, stadsontwikkeling en samenleving blijven virtueel / digitaal. Het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad wordt in die zin aangepast. 

Juridische gronden
- de politieverordening van 20 oktober 2020
- het ministerieel besluit van 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
te beperken. 
- artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
- artikel 63 van het decreet lokaal bestuur
- de richtlijnen van  het Agentschap Binnenlands Bestuur van 23 september 2021 
https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-fysiek-vergaderen-lokaal-bestuur-beslist-
autonoom

https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-fysiek-vergaderen-lokaal-bestuur-beslist-autonoom
https://www.lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-fysiek-vergaderen-lokaal-bestuur-beslist-autonoom
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Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Beleidsinformatie
001 - overig beleid. 

Besluit
Artikel 1
De politieverordening van 20 oktober 2020 waarbij beslist werd om de vergaderingen van de raden en 
de commissies digitaal / virtueel te organiseren wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken.

Artikel 2
De vergaderingen van de algemene overlegcommissie en de commissies dienstverlening en algemeen 
beleid, stadsontwikkeling en samenleving blijven virtueel / digitaal. Het huishoudelijk reglement van 
de gemeenteraad wordt in die zin aangepast.

Artikel 3
Deze verordening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.

Artikel 4
Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de geldende wettelijke en decretale 
bepalingen. 

Artikel 5
Deze verordening treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 6
Overeenkomstig artikelen 14 en 19 lid 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan 
tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van 
State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven 
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen 60 dagen vanaf de kennisgeving of 
bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat 
is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van 
Advocaten.

Gekoppelde besluiten
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


