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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN
VAN DE BURGEMEESTER

VAN 19 MAART 2020

Aanwezig: Maarten De Veuster, burgemeester.

Politieverordening van de burgemeester in toepassing van art 134 par. 1 van
de Nieuwe Gemeentewet betreffende het afgelasten van de gemeenteraad/raad

voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2020 in het kader van de strijd tegen
het coronavirus (Covid-19)

De burgemeester,

Overwegende dat momenteel in België, net zoals in grote delen van Europa en op andere 
continenten, de zogenaamde Corona-epidemie (COVID-19 virus) heerst; dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie deze epidemie op 11 maart 2020 tot een pandemie heeft 
verklaard;
Overwegende dat dit virus, waarvoor geen antivirus bestaat en dat in een aantal gevallen leidt tot 
de dood, een zeer ernstige bedreiging voor de volksgezondheid vormt en het gehele 
gezondheidssysteem van het land onder druk zet;
Overwegende dat het virus zich verspreidt via intermenselijk contact,

Gelet op de oproep van het Agentschap Binnenlands Bestuur om de federale richtlijnen, alsook de 
politiebesluiten van de gouverneurs, omtrent het Coronavirus COVID-19 en de impact hiervan op 
allerlei bijeenkomsten, steeds in acht te nemen (zie https://lokaalbestuur.
vlaanderen.be/nieuws/gemeenteraden-en-het-corona virus-covid 19-vraag-en-antwoord, gepubliceerd 
op 12 maart 2020);

Gelet op het MB van 13 maart 2020 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020 
(erratum van 14 maart 2020) houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat voorafgaand aan de in het MB opgelegde verboden en genomen maatregelen de 
minister van veiligheid en binnenlandse zaken het volgende stelt:.
"... Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, 
maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en dus moeten 
worden beperkt; Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te 
vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van de voorgestelde maatregelen 
die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid; Overwegende dat de maatregelen er eveneens voor 
kunnen zorgen dat de gezondheidszorg de nodige tijd heeft om zich voor te bereiden, en dat de 
onderzoekers meer tijd hebben om een efficiënte behandeling en vaccins te ontwikkelen; ..n\

Overwegende dat het tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort om passende maatregelen 
te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te 
voorkomen (artikel 135, 52, tweede lid, 5 °/N.Gem.W,);
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Overwegende dat de gemeenteoverheden op grond van deze algemene politiebevoegdheid 
maatregelen kunnen nemen om de openbare orde in de gemeente te verzekeren; dat deze 
bevoegdheid toekomt aan de gemeenteraad, behoudens in gevallen van hoogdringendheid; dat de 
concrete uitwerking van dergelijke politieverordeningen van de gemeenteraad steeds zal opgedragen 
zijn aan de burgemeester (artikel 133 N.Gem.W.);
Overwegende dat de gemeenten in het algemeen (zie art. 135 par, 2 van de Nieuwe Gemeentewet 
(NGW) inzonderheid art. 135 par. 2, 5 °NGW wat de openbare gezondheid betreft) en de 
burgemeester in het bijzonder dienen in te staan voor de handhaving van de openbare rust, de 
openbare orde en de openbare veiligheid;
Overwegende dat de openbare gezondheid tot de openbare orde en de openbare veiligheid behoort, 
blijkens het aangehaalde artikel art. 135 par. 2, 5 °NGW;
Gelet op artikel 134 par. 1 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester o.a. in geval van 
onvoorziene gebeurtenis politieverordeningen kan maken indien het geringste uitstel gevaar of schade 
zou kunnen opleveren voor de inwoners.; dat indien de burgemeester van deze bevoegdheid gebruik 
maakt hij de redenen moet opgeven op grond waarvan hij heeft gemeend zich niet tot de gemeenteraad 
te moeten wenden;

Overwegende dat dergelijke verordeningen van de burgemeester vervallen indien ze niet in 
eerstvolgende gemeenteraad worden bekrachtigd tenzij de situatie, wanneer de gemeenteraad 
samenkomt, voorbij zou zijn; dat in dit laatste geval de burgemeester kennis moet geven van de 
politieverordening aan de gemeenteraad in eerstvolgende zitting;

Overwegende dat het agentschap binnenlands bestuur oordeelt dat de burgemeester, op basis van zijn 
eigen bevoegdheden (zie hiervoor), dringende maatregelen kan nemen ter vrijwaring van de openbare 
veiligheid en gezondheid en dat, zodoende, de burgemeester een gemeenteraad kan afgelasten;

Overwegende dat momenteel alles op alles wordt gezet om de medewerkers van thuis uit te laten 
werken; dat deze werkwijze een serieuze belasting betekent voor de ICT-afdeling die hier haar 
prioriteit van heeft gemaakt;

Overwegende dat de ICT-afdeling hierdoor niet in staat is om ook nog eens de geplande 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2020 te faciliteren zodat deze digitaal 
zou kunnen verlopen;

Gelet op het overleg van de burgemeester met alle fracties;

Overwegende dat de fracties akkoord gaan om de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn af 
te gelasten;

De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Schoten van donderdag 26 
maart 2020 wordt afgelast.
Artikel2:

Deze politieverordening zal onmiddellijk bekendgemaakt worden overeenkomstig artikel 286 van het 
decreet lokaal bestuur (DLB). Ze treedt in werking op het ogenblik van bekendmaking.

De bekendmaking zal worden aangetekend in het register van de bekendmakingen vermeld in art.

Besluit:

Artikel 1

288 van het DLB.
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Op hetzelfde ogenblik als de bekendmaking zal deze politieverordening overeenkomstig art. 330 van 
het DLB worden meegedeeld aan de toezichthoudende overheid via het digitaal loket.
Deze politieverordening zal overeenkomstig art, 285 DLB ook worden opgenomen in de 
besluitenlijst van de burgemeester op de webtoepassing van de gemeente.

Artikel 3

Deze verordening zal, voor zoveel als nodig, ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn in een latere zitting.
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