
*
Rotselaar

Aanwezig

BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Rotselaar

Openbare zitting van 30 november 2021

Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele Demuynck,
schepenen;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck,
Jeroen Degent, Henvig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla
D'Hooghe, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet Serneels, Heidi
Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Nico Lodewijks, Suzy Michiels, raadsleden;

2. Besluit van de burgemeester van 19 november 2O21- Organisatie vergaderingen
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies - digitaal en met
audiovisuele livestream - bekrachtiging

Voorgeschiedenis
. Besluit van de burgemeester van 19 november 2O21 houdende organisatie van de vergaderingen

van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies op digitale wijze en
met audiovisuele livestreêffi, naar aanleiding van de afkondiging van de epidemische noodsituatie
betreffende de coronavirus COVID-1b pandemie bij koninklijk besluit van 28 oktober 2021.

Juridische gronden
. 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. Deze maatregelen dienden door de raad in de
eerstvolgende vergadering te worden bekrachtigd.

Feiten, context en argumentatie
. De burgemeestei n"t op 19 novem ber 2021 bij hoogdringendheid in het belang van de openbare

veiligheid en gezondheid, naar aanleiding van de huidige toestand van de pandemie veroorzaakt
door het coronavirus COVID-19 en de federale maatregelen betreffende het beheer van de
coronacrisis, volgend besluit over de organisatie van de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn en de raadscommissies:

Organisatie vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en
raadscommíssies - digitaal en met audiovisuele livestream - met ingang van 19 november
2021

Voorgeschiedenis
Besluit van de burgemeester van 16 november 2020
Organisatie vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommÍssies
- digitaalen met audiovisuele livestream
Besluit van de gemeenteraad van 24 november 2020
Bekrachtiging van het bestuit van de burgemeeste'r van 16 november 2020 houdende organisatie
vergaderingen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies - digitaal en
met aud iovisuele livestream
Besluit van de burgemeester van 1B augustus 2021
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Opheffing van het besluit van de burgemeester van 16 november 2020 betreffende de organisatie
van de vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappet'tjk welziin en
raadscommissl'es - d ig itaal e n met aud iovisue le live stre am
Besluit yan de gemeenteraad van 31 augustus 2021
Bekrachtiging van het bestuit van de burgemeester van 1B augustus 2021 houdende opheffing
van het besluit van de burgemeester van 16 november 2020 betreffende de organisatie van de
vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies -
digitaal en met audiovisuele livestream.

Feiten en context
De federale regering heeft op 28 oktober 2021 opnieuw de epidemische noodsituatie uitgeroepen
naar aanleiding van de sÍerke toename van de circulatie van het virus Covid-l9 de afgelopen
weken, met een sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen per dag en het aantal
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Juridische gronden
Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-I9 te beperken, en latere wijzigingen.
Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
e pidemische nood situatie
Koninkt'tjk bestuit van 2B oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie
betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie voor een maximale duur van drie maanden.
Decreet van 16 juti 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de versterking van de
lokale democratie, inzonderheid artikel 35
De gemeenteraad kan in z'tjn huishoudetrjk reglement bepatingen opnemen over de keuze om
digitaal of hybride te vergaderen en de wijze waarop.
Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor digitaal of
hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.
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.
Decreet over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 20,28, 126 en 286 51.

Argumentatie
Oá nuiaige epidemiotogr'sche Íoesfa nd noopt ook het tokaat bestuur tot verdere voorzichtigheid en
waakzaamheid. Dit kan onder meer door het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken.
ln deze uitzondertijke omstandigheden kan het lokaal bestuur zelf bes/isse n wat de meesÍ
geschikte vergaderwijze is van zijn bestuursorganen, mits inachtname van een aantal
voorwaarden.
ln deze context is het aangewezen om de vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor
maatschappetijk wetzijn en raadscommissies tijdelijk niet fysiek, maar opnieuw digitaal te laten
doorgaan, om de verspreiding van het virus te beperken en de openbare gezondheid en veiligheid
van de deelnemers en het publiek te vrijwaren.
Door de organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk
welzijn en raadscommissies via MS Teams wordt voldaan de voonuaarden zoals opgenomen in
voormeld besluit van de Vlaamse regering van 10 september 2021, m.n:
" ieder lid heeft afzonderlijk digitaaltoegang tot de beraadslaging en de stemming;
. de leden zijn zichtbaar en hoorbaar herkenbaar op een wijze waardoor hun identiteit kan

worden vastgesteld;
de voorzitteris ln sÍaaÍ om de orde te handhaven;
bij een stemming over een onderwerp waarvoor geen geheime stemming ls voorgeschreven,
maakt ieder lid dat aan de vergadering deelneemt, zijn stem uitdrukkelijk kenbaar. De
voorzitter controleert de authenticiteit van de uitgebrachte stem en maakt de uitslag
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onmiddelliik bekend. Bijeen geheime stemming wordt de stemming op zodanige digitale wijze
georganiseerd dat de voorzitter dë authenticiteit van de uitgebrachte stem kan controleren,
waarbij een geheime sfem niet herleid kan worden tot het lid dat de stem heeft uitgebracht. De
voorzitter maakt de uitslag onmiddellijk bekend

De vergaderingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en raadscommissies
kunnen door de bevolking op afstand rechtstreeks en integraal gevolgd worden via een
aud iov i sue I e I iveve r bi nd i ng.

Besluit
Artikel 1:
De burgemeesÍer bes/isÍ om de vergaderintgen van de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn en de raadscommissies vanaf heden en tot herroeping van huidig bestuit
digitaal en met live audiovisuele streaming te organiseren.
Artikel2:
Dit besluit wordt bezorgd aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 51 van het decreet over het lokaal
bestuur en treedt onmiddellijk in werking.
Artikel4:
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.

Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen vooi: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Jeroen.Janssens, Frans Vansteenbeeck, Jeroen
Degent, Henruig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Noëlla D'Hooghe, Mia Van
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella
Beckx en Gert Heylen
Eniq artikel:
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 19 november 2O21 houdende de
organisatie van de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de
raadscommissies op digitale wijze en met audiovisuele livestream.

Opgemaakt op I december 2021

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De Vos
voorzitter
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