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5. Opheffing van het besluit van de burgemeester van í6 november 2020 betreffende de
organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk
welzijn en raadscommissies bij besluit van de burgemeestêr van 18 augustus2O2l -
bekrachtiging

Voorgeschiedenis
. Besluit van de burgemeester van 16 november 2O2O

Organisatie vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies
- digitaal en met audiovisuele livestream. Besluit van de burgemeester van 18 augustus 2021
Opheffing van het besluit van de burgemeester van 16 november 2020

Juridische gronden

' Ministerieel besluit van í 3 maart 2020 houdende afkondiging van de federale fase van het
nationaal noodplan betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.

' Ministerieel besluit van 27 juli 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 51 en 135 $2 van de nieuwe gemeentewet
De burgemeester kan dringende maatregelen nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en
gezondheid. De burgemeester kan in dit kader maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van
de vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Feiten, context en argumentatie. Aangezien indooi bijeenkomsten opnieuw mogelijk zijn, is het niet langêr nodig om de
vergaderingen van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies op een
digitale wijze te organiseren en kunnen deze met ingang van heden opnieuw fysiek plaatsvinden.

' De burgemeester nam op 18 augustus 2021 dan ook het volgende besluit tot opheffing van het
burgemeestersbesluit van 16 november 2020.

Opheffing besluit burgemeester van 1611112020 betreffende de organisatie van de
vergaderingen van gemeenteraad, raad voor'maatschappelijk welzijn en raadscommissies -
digitaal en met audiovisuele livestream

Voorgeschiedenis
. Besluit burgemeester van 16 november 2020
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Organisatie vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelik welzijn en raadscommlssies
- digitaal en met audiovisuele livestream

Feiten en context
. Naar aanteiding van de huidige stand van zaken van de coronapandemie en de evotutie van de

vaccinatiecijfers heeft het Overlegcomité in een gefaseerd 'zomerplan' diverse versoepelingen van
de coronmaatregelen goedgekeurd. ln het kader van dit'zomerplan' is het opnieuw mogelijk om
indoor samenkomsten te organiseren met meerdere personen, mits het respecteren van de basis
ve il ig he id s m aatre ge le n (ve ii ige afsta nd, d rage n v a n m ond m a ske r).

Juridische gronden
. Ministerieet bestuit van 13 maart 2020 houdende afkondiging van de federale fase van het

nationaal noodplan betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-I9.
. Ministerieel besluit van 27 juli 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 51 en 135 $2 van de nieuwe gemeentewet
De burgemeester kan dringende maatregelen nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en
gezondheid. De burgemeester kan in dit kader maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van
de vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Argumentatie
. Aangezien indoor bijeenkomsten opnieuw mogelijk zijn, is het níet langer nodig om de

vergaderingen van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommr'ssies op een
digitale wijze te organiseren en kunnen deze met ingang van heden opnieuw fysiek plaatsvinden.

Besluit
Artiket 1:

De burgemeesÍer bes/ist om het bestuit van de burgemeester van 16 november 2020 betreffende de
organisatie van de vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappetijk welzijn en
raadscommissies - digitaal en met audiovisuele livestream, op te heffen.
Bijgevolg vinden voornoemde vergaderingen met ingang van heden opnieuw fysiek plaats.
Artikel2:
Dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad en aan de provinciegouverneur.

Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen voor: Jelle Wouters, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen
Degent, Herwig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx en Gert
Heylen
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Eniq artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 18 augustus 2021 houdende
opheffing van het burgêmeestersbesluit ván 16 november 2020 bêtreffende de organisatie van de
vergaderingen ván de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welz'rjn en de raadscommissies -
digitaal en met audiovisuele livestream.

Opgemaakt op 1 september 2021

An'Craninckx
algemeen directeur

Vos
voorzitter
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