Bekendmaking beslissing Burgemeester van 09/06/2020 cf. art. 286 van
het decreet lokaal bestuur
Tijdelijke politieverordening burgemeester: coronacrisis en heropening horeca - inkijk en
uitbreiding terrasactiviteiten
De burgemeester,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 133 dat bepaalt dat de burgemeester de gemeenteraad
informeert over de aan haar bij wet toegewezen uitgeoefende bevoegdheden en dat dit artikel
rechtsgrond geeft aan een tijdelijke politieverordening;
 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 de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 met betrekking tot het uitoefenen van
bevoegdheden inzake gezondheid, veiligheid en rust en dat dit artikel rechtsgrond geeft aan een
tijdelijke politieverordening;
 Gelet op het ministerieel besluit van 23/03/2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit
van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
 Overwegende dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen die de verspreiding van het
coronavirus tegengaan;
 Overwegende dat het lokale besturen toekomt zelf bepaalde regels in te voeren binnen de
krijtlijnen van het ministerieel besluit;
 Overwegende dat deze tijdelijke politieverordening wordt opgemaakt aangezien er geen andere
optie is om de bepaalde maatregelen snel in te voeren, zodat een burgemeestersbesluit
noodzakelijk wordt geacht. Eveneens is het noodzakelijk dit via burgemeestersbesluit uit te voeren
aangezien dit niet via een andere weg beslist kan worden. Het is echter wel noodzakelijk om dit
besluit ter bekrachtiging voor te leggen aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting;
 Overwegende dat de beoogde doelgroep inzake uitbreiding terrasactiviteiten de horecazaken zijn
die niet beschikken over een eigen privatief terras in openlucht;
 Overwegende verder dat het beoogde resultaat is dat alle horecazaken het sluitingsuur
respecteren.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Naar aanleiding van de heropening van de horecazaken kan een horecazaak de terrasactiviteiten enkel
uitbreiden mits vergunning van het college van burgemeester en schepenen.
ART. 2
Wanneer er na vaststelling door de lokale politiezone geen gevolg wordt gegeven door de horecazaak
aan de door de lokale politiezone gegeven op te volgen richtlijnen, kan er worden overgegaan tot
sluiting van de horecazaak. Deze maatregel gaat dan onverwijld in tot en met 8 uur ’s ochtends.

ART. 3
De horecazaken dienen te sluiten om 1 uur ’s ochtends (om een vlot verloop te garanderen kan het
aangewezen zijn om de laatste schenking te voorzien om 0.30 uur). Bij niet naleving van het
sluitingsuur kan de horecazaak eveneens worden gesloten.
ART. 4
Na sluiting dienen de horecazaken hun inkijk zo min mogelijk te beperken. Dit houdt onder andere in
dat rolluiken niet naar omlaag gelaten mogen worden en gordijnen open dienen te blijven.
ART. 5
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- lokale politie Berlare-Zele;
- lokale horecagelegenheden.
ART. 6
Dit besluit zal bij hoogdringendheid worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 7
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

