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OPENBARE GEZONDHEID: De burgemeester,
MAATREGELEN
CORONAVIRUS – RADEN
Aanleiding en context
NOVEMBER 2021
Besluit van de burgemeester van 26 augustus 2021 om de vergaderingen
van de bestuursorganen (gemeenteraad, OCMW-raad, schepencollege,
vast bureau, raad van bestuur AGB en directiecomité AGB) opnieuw
1/ 1 kl.
fysiek te laten plaatsvinden en dit met ingang van 8 september 2021.
Argumentatie
Naar aanleiding van de opnieuw toegenomen verspreiding van het virus
heeft het Overlegcomité op 26 oktober 2021 een aantal nieuwe
coronamaatregelen afgekondigd en dit met ingang vanaf 29
oktober 2021 (onder meer uitbreiding van mondmaskerplicht en sterke
aanbeveling van telewerk).
Het is daarom aangewezen om de komende gemeente- en OCMW-raad
van 9 november 2021 en de gemeenteraadscommissie Zorg, Sociale
Zaken en Sociaal Beleid van 15 november 2021 digitaal te organiseren in
plaats van fysiek.
Juridische grond
Artikel 135, §2, 5°van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de
bevoegdheid van de gemeenten om 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
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de bevoegdheid
van de burgemeester om de politiewetten, de politiedecreten,
de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten
uit te voeren
Artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de
bevoegdheden van de burgemeester om politieverordeningen te maken
in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners
Artikel 63 van het decreet Lokaal Bestuur:
Naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten,
politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en
politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente en voor dringende politieverordeningen is de burgemeester
bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de
gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander
orgaan van de gemeente is opgedragen.
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BESLUIT:
ENIG ARTIKEL: De burgemeester besluit om de gemeente- en OCMWraad van 9 november 2021 en de gemeenteraadscommissie Zorg, Sociale
Zaken en Sociaal Beleid van 15 november 2021 virtueel te laten
plaatsvinden via videoconferentie.
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