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Politieverordening – Coronavirus – Zitting van de gemeenteraad en Raad voor 
Maatschappelijk Welzijn in digitale vorm op 15 oktober 2020 

 

De burgemeester, 

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63 

 

Juridisch kader 

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, inzonderheid artikel 134 §1 en 135, §2.  

Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020 

De richtlijnen van Binnenland Vlaanderen aangaande de raadszittingen en het 
coronavirus op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-
bestuursorganen-tijdens-coronacrisis  

 

Motivering 

De corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, is overal aan een nieuwe opmars 
bezig. Zeer specifiek in België hebben zich de afgelopen dagen verschillende nieuwe 
lokale uitbraken voorgedaan, hetgeen voor gevolg heeft dat het aantal besmettingen 
exponentieel stijgt en dat de stijging van het aantal besmettingen en het aantal 
ziekenhuisopnames blijkt uit de dagelijkse cijfers die worden bekend gemaakt via 
Sciensano. 

Sciensano heeft enkele alarmdrempels gedefinieerd op basis van het aantal gevallen per 
100.000 inwoners over de laatste 14 dagen. Dat getal komt voor Oosterzele op 102 te 
liggen. Omdat Oosterzele meer dan 100 gevallen heeft, overschrijdt de gemeente op dit 
moment alarmniveau 4 en krijgt hiermee een rode kleur. Dit is de hoogst gedefinieerde 
alarmdrempel.  

Eén van de belangrijkste maatregelen blijft ‘social distancing’. 

Een lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie naar de burgers en verenigingen toe wat 
betreft de naleving van de maatregelen.  

Aangezien dat de voorgaande hybride vergadering van 3 september 2020 voor praktische 
problemen zorgde en de verstaanbaarheid van de raadsleden te wensen over liet.  

Gelet op de recente stijging van het alarmniveau op het grondgebied van onze gemeente.  

Aangezien op dit moment, met de huidige informatie te mijner beschikking, niet alle 
faciliteiten voorhanden zijn om de zitting van 15 oktober 2020 op een veilige manier 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/vergaderingen-van-lokale-bestuursorganen-tijdens-coronacrisis


fysiek te laten doorgaan of het niet mogelijk is om de zitting achter gesloten deuren te 
livestreamen, is het aangewezen om de gemeenteraad en de OCMW-raad volledig digitaal 
te organiseren.  

We volgen hierbij de richtlijnen van de hogere overheden. 

Er wordt een audio-opname gemaakt tijdens de zitting; deze opname wordt na de raad als 
zittingsverslag op de website van de gemeente geplaatst. Deze manier van vergaderen en 
stemmen en de bijkomende mogelijkheden tot vragen stellen garandeert de best 
mogelijke uitoefening van de democratische rechten en prerogatieven van de raadsleden 
in de huidige situatie. 

 

Besluit 

 

Artikel 1: Ten gevolge van de richtlijnen en bepalingen van de hogere overheden om de 
verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te houden, wordt de vergaderingen van 
de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 oktober 2020 in 
digitale vorm georganiseerd. 

Artikel 2: Pers en publiek moeten de vergadering kunnen volgen via audiovisuele 
livestream. 

Artikel 3: Deze verordening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 
eerstvolgende gemeenteraad.  

Artikel 4: Deze verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de geldende 
wettelijke en decretale bepalingen. 

 

Aldus vastgesteld op 7 oktober 2020; 

 

 

Algemeen directeur Burgemeester 

 

 

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

 


