Bekendmakingen beslissingen Gemeenteraad van 30/03/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid van 20/03/2020:
beslissen tot het houden van een digitale raad
DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om de raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
 Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
 Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
 Gelet op het feit dat door dit burgemeestersbesluit de opmerkingen schriftelijk werden
overgemaakt door de verschillende fracties en het zittingsverslag integraal wordt opgenomen in de
notulen.
BESLUIT:

Unaniem
1 afwezig Verdurmen Angélique

ART. 1
Bekrachtigt het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 met betrekking tot het houden van een digitale
gemeenteraad.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Bekrachtigen politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van 12/03/2020 en
van 13/03/2020: maatregelen met betrekking tot het coronavirus
DE RAAD,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de









gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
Gelet op het burgemeestersbesluit van 12/03/2020 waarbij de burgemeester maatregelen neemt
tot 31 maart 2020 om de verspreiding van het coronavirus te helpen indijken.;
Overwegende dat de burgemeester bij hoogdringendheid heeft gehandeld in het belang van de
volksgezondheid;
Gelet op het burgemeestersbesluit van 13/03/2020 waarbij de burgemeester de genomen
maatregelen van 12/03/2020 opheft als gevolg van het ministerieel besluit van 13/03/2020 dat de
federale fase afkondigt in de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Het ministerieel
besluit capteert immers alle lokaal genomen maatregelen van 12/03/2020;
Overwegende dat de gemeenteraad het burgemeestersbesluit dient te bekrachtigen. Zo niet
vervalt het besluit onmiddellijk;
Gelet op het burgemeestersbesluit van 20/03/2020 waarbij de burgemeester uitzonderlijk beslist
om deze raad digitaal te houden en niet fysiek, in navolging van de strenge maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken, cf. het ministerieel besluit van 17/03/2020;
Gelet op het feit dat dit burgemeestersbesluit wordt bekrachtigd in zitting van heden; dat hierdoor
de opmerkingen schriftelijk werden overgemaakt door de verschillende fracties en deze integraal in
de notulen worden opgenomen, waardoor deze eveneens als zittingsverslag beschouwd worden.

BESLUIT:

Unaniem
1 afwezig Verdurmen Angélique

ART. 1
Bekrachtigt de burgemeestersbesluiten van 12/03/2020 en 13/03/2020 met betrekking tot het nemen
van maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren.
ART. 3
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

