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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE BURGEMEESTER

VAN 04.02.2022

Aanwezig: Maarten De Veuster, burgemeester.

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 4 FEBRUARI 2022 TOT 
HET HOUDEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD EN DE 
RAAD VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP DIGITALE WIJZE IN DE STRIJD 
TEGEN HET CORONAVIRUS (COVID-19)

De burgemeester,

Overwegende dat momenteel in België en in vele andere delen van de wereld de zogenaamde corona-
epidemie (COVID-19 virus) heerst;

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie deze epidemie op 11 maart 2020 tot een pandemie 
heeft verklaard, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa en België;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een 
epidemische noodsituatie;

Gelet op de wet van 10 november 2021 ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 28 oktober 
2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-
19 pandemie;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische 
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 2022 houdende de afkondiging van de instandhouding 
van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke 
politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie 
betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd bij 
koninklijke besluiten van 19 en 27 november 2021, 4, 23, 29 december 2021 en 27 januari 2022;

Overwegende dat het aantal besmettingen met de Omikron-variant lichtjes is verminderd, maar nog 
steeds hoog blijft;

Gelet op de nog steeds precaire epidemische noodsituatie;

Overwegende dat er op federaal niveau nog steeds maatregelen gelden om de verdere verspreiding van 
het coronavirus te beperken in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid;

Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder 
zodanige zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;

Overwegende dat het ook op lokaal vlak opportuun is de gezondheidsrisico’s maximaal te vrijwaren;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 63;
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Gelet op artikel 135§2, eerste lid van de Nieuwe Gemeentewet waarin bepaald wordt dat de 
gemeenten de taak hebben het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name 
over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in 
openbare gebouwen;

Gelet op artikel 135§2, tweede lid,5° van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat het meer bepaald tot de 
taak van de gemeenten behoort om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals 
epidemieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

Gelet op artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester instaat voor de 
openbare orde, rust en veiligheid op het grondgebied van zijn gemeente en dat hij ingeval van een 
onvoorziene gebeurtenis, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 
inwoners, politieverordeningen kan maken onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de 
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij gemeend heeft zich niet tot de 
raad te moeten wenden;

Gelet op het nieuwe kader en de bijhorende actuele richtlijnen van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur (ABB) over vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis;

Overwegende dat de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn digitaal kan gehouden 
worden als het lokaal bestuur dit, gelet op de gezondheidssituatie, de aangewezen vergadervorm acht;

Overwegende dat een bijeenkomst met een groot aantal personen in een besloten plaats in de huidige 
epidemiologische omstandigheden een specifieke bedreiging vormt voor de openbare gezondheid en 
vermeden dient te worden;

Overwegende dat het in deze uitzonderlijke situatie gerechtvaardigd is af te wijken van de normale 
vergaderwijze en de vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 
februari 2022 op digitale wijze te houden;

Overwegende dat bij een digitale vergaderwijze de democratische waarborgen verzekerd moeten 
worden, zoals het tegensprekelijk debat, de openbaarheid van de vergadering (indien van toepassing), 
en het correct verloop van de beraadslaging en de stemming;

Overwegende dat de volgende 3 voorwaarden gegarandeerd moeten worden:

- de wijze van vergaderen (digitaal) en de motivering (gezondheidssituatie) wordt vastgelegd in een 
burgemeestersbesluit (politieverordening) op grond van de artikelen 134§1 en 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet

- de digitale gemeenteraad moet openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream. Een 
audiostream volstaat niet om aan de openbaarheid te voldoen. De webtoepassing van de gemeente 
communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via de livestream

- de procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische voorwaarden 
voldoen;

Overwegende dat deze politieverordening door de gemeenteraad moet bekrachtigd worden op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;

Besluit:

Artikel 1

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid wordt beslist de vergadering van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 februari 2022 om 20 uur op digitale 
wijze te houden, en via audiovisuele livestream, openbaar te laten volgen door publiek en pers.

De gemeentelijke website communiceert hoe pers en publiek de vergadering kunnen volgen via 
livestream.
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Artikel 2

Deze politieverordening dient ter bekrachtiging te worden voorgelegd in de eerstvolgende vergadering 
van de gemeenteraad.

Artikel 3

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 4

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een 
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

burgemeester,

Maarten De Veuster

burgemeester,

Maarten De Veuster

Voor eensluidend afschrift,


