Bekendmaking beslissing burgemeester 20/03/2020 cf. art. 286 van het
decreet lokaal bestuur
Beslissen bij hoogdringendheid tot het houden van een digitale raadzitting
De burgemeester,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 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 het ministerieel besluit van 17/03/2020 houdende de federale maatregelen tot het
indijken van de verspreiding van het coronavirus;
 Overwegende dat het hiernavolgende besluit hoogdringend is, gelet op het mogelijke risico voor de
openbare gezondheid waardoor we genoopt zijn om strikte veiligheidsnormen te hanteren voor
zowel raadsleden als publiek.
 Overwegende dat het momenteel onverantwoord is om toeschouwers toe te laten in de raadzitting;
 Overwegende dat voor de raadsleden de maatregel van social distancing niet kan worden
gegarandeerd;
 Overwegende dat er agendapunten zijn die niet voor enkele weken kunnen worden uitgesteld;
 Overwegende het overleg tussen voorzitter van de raad, algemeen directeur en burgemeester;
 Overwegende dat in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad dit besluit bij
hoogdringendheid moet worden bekrachtigd.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Vervangt de fysieke vergadering van de raad, gepland voor 30 maart 2020, door een digitale
vergadering. Raadsleden kunnen hun opmerkingen, standpunten en stemgedrag digitaal overmaken
tegen maandag 30 maart 2020 om 21 uur. De agendapunten en alle voorbereidende stukken zullen
conform de wettelijke termijnen ter beschikking zijn voor de raadsleden in hun notuleringsomgeving.
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- de raadsleden.
ART. 3
Dit besluit bij hoogdringendheid zal worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

