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Aanwezig:  

Marleen Verdonck, Voorzitter; 

Johan Van Durme, Burgemeester; 
Christ Meuleman, Els De Turck, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, Orville Cottenie, 
Schepenen; 

Jean Marie De Groote, Guy De Smet, Filip Vermeiren, Carine Schamp, Pascal Fermon, 
Ruben De Gusseme, Linda De Vos, Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, 
Simon Van Der Heyden, Evelien Roelekens, Steven Verstuyft, Kris Van der Eecken, 
Kristof Van Cauwenberghe, Glazemakers Dino, Raadsleden; 
Borchert Beliën, Algemeen directeur 

Verontschuldigd:  

Maaike Afschrift, Raadslid 

Afwezig:  

Politieverordening Coronavirus - Zitting van de gemeenteraad en Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn op 29 maart 2022 in digitale vorm  - Bekrachtigen besluit 
van 28 maart 2022 

De burgemeester besliste bij wijze van politieverordening dat de raadszittingen van 29 
maart 2022 digitaal zouden verlopen.  

Aan de raad wordt gevraagd om in uitvoering van art. 134 van de Nieuwe Gemeentewet 
de maatregelen van de burgemeester van 28 maart 2022 te bekrachtigen.  

 

 

De gemeenteraad,  

 

Bevoegdheid 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 134 §1.  

 

Juridisch kader 

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, art. 20 

Decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van 
de lokale democratie. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2021 over de voorwaarden voor 
digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.  

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1035899&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1035899&datum=&geannoteerd=false&print=false


Besluit van de burgemeester van 28 maart 2022 houdende “Politieverordening – 
Coronavirus – Zitting van de gemeenteraad en Raad voor Maatschappelijk Welzijn in 
digitale vorm op 29 maart 2022”. 

 

Motivering 

De burgemeester achtte het noodzakelijk om bij verordening van de voorziene 
raadszittingen van 29 maart 2022 digitaal te laten doorgaan.  

De burgemeester verwijst daarbij enerzijds op de berichtgeving van het Agentschap Zorg 
en gezondheid dd. 23 maart 2022, team infectieziektebestrijding en vaccinatie, dat er de 
voorbije dagen opnieuw een hoger en toenemend aantal besmettingen met COVID-19 
werd vastgesteld in onze gemeente en dat dit in een “alert” genereerde in de Vlaamse 
controletoren. Anderzijds stelt hij vast dat de raad voor maatschappelijk welzijn en de 
gemeenteraad nog niet in de mogelijkheid verkeerden om het kader te scheppen voor het 
houden digitale of hybride raadszittingen zoals art. 20 van het decreet lokaal bestuur 
bepaalt. 

Tot slot werd eerder reeds tijdens besprekingen omtrent de aanpassing van het 
huishoudelijk reglement in de commissie algemeen beleid geopperd om een structuur en 
een kader aan te reiken voor het houden van digitale/ hybride vergaderingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Nu de Vlaanderen de minimale 
voorwaarden heeft vastgelegd, is het mogelijk om hiervan werk te maken.  

 

Besluit 

Artikel 1: De gemeenteraad bekrachtigt de politieverordening van de burgemeester van 
28 maart 2022 in verband met het houden van een gemeenteraad en raad 
voormaatschappelijk welzijn in zitting op datum van 29 maart 2022 in digitale vorm.  

Artikel 2: Aan de commissie algemeen beleid wordt opdracht gegeven om een voorstel 
van aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad/ raad voor 
maatschappelijk welzijn uit te werken dat een kader voorziet waarbinnen digitale/ 
hybride vergaderingen kunnen plaatsvinden. 

 

Dit punt wordt aangenomen met: 

12 JA STEMMEN (Johan Van Durme, Jean Marie De Groote, Christ Meuleman, Els De Turck, 
Filip Vermeiren, Marleen Verdonck, Linda De Vos, Elsy De Wilde, Pieterjan Keymeulen, 
Orville Cottenie, Evelien Roelekens, Kristof Van Cauwenberghe) 
10 ONTHOUDINGEN (Guy De Smet, Carine Schamp, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, 
Ann Van Hecke, Louise Van Hoorde, Simon Van Der Heyden, Steven Verstuyft, 
Kris Van der Eecken, Glazemakers Dino) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De voorzitter, 

Algemeen directeur  Marleen Verdonck (get.) 

Borchert Beliën (get.) Voorzitter wnd. 

 

 

 

Voor gelijkvormig afschrift op datum van 5/04/2022 

 

 

 

Algemeen directeur Voorzitter wnd. 

Borchert Beliën Marleen Verdonck 


