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De burgemeester,
Aanleiding en context
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
fysiek te laten plaatsvinden en dit met ingang van 8 september 2021.

1/ 1 kl.
Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de
epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19
pandemie
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, en
wijzigingsbesluit van 19 november 2021
Besluiten van de burgemeester van 28 oktober 2021, 18 november 2021
en 5 januari 2022 om de vergaderingen van de bestuursorganen tijdens
de maanden november en december 2021 en januari 2022 virtueel te
organiseren via videoconferentie.
Argumentatie
Naar aanleiding van de opnieuw toegenomen verspreiding van het virus
heeft het Overlegcomité op 26 oktober, 17 november en 22 december
2021 een aantal nieuwe coronamaatregelen afgekondigd (onder meer
uitbreiding van mondmaskerplicht, verplicht telewerk en verbod op
evenementen en georganiseerde activiteiten binnen). Deze blijven tot
op heden gehandhaafd.
Het Overlegcomité heeft op 21 januari 2022 akte genomen van de
verlenging van de epidemische noodsituatie tot 28 april 2022.
De besmettingscijfers voor de regio Heist-op-den-Berg liggen hoog en
gaan nog steeds in stijgende lijn.
Het is daarom aangewezen om de vergaderingen van de
bestuursorganen tijdens de maand februari 2022 verder 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
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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 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.
Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke
politie tijdens een epidemische noodsituatie (Pandemiewet), artikel 4,
§ 2: Wanneer de lokale omstandigheden het vereisen, nemen de
gouverneurs en burgemeesters, elk voor het eigen grondgebied,
maatregelen die strenger zijn ten opzichte van de maatregelen bedoeld
in paragraaf 1, overeenkomstig de eventuele instructies van de
minister. Daartoe overleggen ze met de bevoegde federale en
deelstatelijke overheden in functie van de beoogde maatregel. Indien
de hoogdringendheid geen overleg voorafgaand aan het nemen van de
maatregel toelaat, informeert de betrokken burgemeester of de
gouverneur deze bevoegde overheden zo snel mogelijk van de genomen
maatregel. In elk geval worden de maatregelen beoogd door de
burgemeester vastgesteld na overleg met de gouverneur, en worden
deze beoogd door de gouverneur vastgesteld na overleg met de
minister.
BESLUIT:
ENIG ARTIKEL: De burgemeester besluit om de vergaderingen van de
bestuursorganen tijdens de maand februari 2022 verder virtueel te
organiseren via videoconferentie.
Heist-op-den-Berg, 26 januari 2022
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