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Politieverordening – Coronavirus – Virtuele zitting van de gemeenteraad en Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn op 22 april 2020 (en volgende) 

 

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 13 maart 2020 houdende afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19. 

Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij Ministerieel 
Besluit van 23 maart, 24 maart en 3 april 2020. 

De richtlijnen van Binnenland Vlaanderen aangaande de raadszittingen en het coronavirus 
op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/gemeenteraden-en-het-coronavirus-
covid-19-vraag-enantwoord  

 

Motivering 

COVID-19, het zogeheten coronavirus, verspreidt zich verder in Europa en in België  

De voorbije dagen werden door de regering en de nationale veiligheidsraad diverse 
maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk af te 
remmen en in te perken. 

Eén van de bijzondere maatregelen is ‘social distancing’.  

Omdat de dagelijkse werking van de lokale besturen moet gegarandeerd blijven, moeten 
de zittingen van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de 
gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het bijzonder comité voor de 
sociale dienst kunnen blijven doorgaan. 

Fysieke vergaderingen zijn nog mogelijk maar worden afgeraden. Dit kan enkel nog in 
uitzonderlijke omstandigheden. Het is dan ook wenselijk om voor de periode van de 
federale fase (voorlopig tem 19 april 2020 en met mogelijke verlenging tem 3 mei 2020) 
de zittingen van de bestuursorganen niet fysiek te organiseren.  

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

Ook de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau 
vinden niet langer fysiek plaats.  

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/gemeenteraden-en-het-coronavirus-covid-19-vraag-enantwoord
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/gemeenteraden-en-het-coronavirus-covid-19-vraag-enantwoord


Daarom zal de zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad van 22 april 2020 en latere 
data om praktische en veiligheidsredenen achter gesloten deuren, dit is zonder publiek, 
plaatsvinden. We volgen hierbij de richtlijnen van de hogere overheden.  

Het is verder ook aangewezen om de gemeenteraad en de OCMW-raad virtueel te 
organiseren, dus zonder dat een fysieke verplaatsing van de raadsleden nodig is. De 
vergadering van de raden zal dus gehouden worden via een conferencing-systeem. 
Conform de richtlijnen van de toezichthoudende overheid en het agentschap Binnenlands 
bestuur is de agenda niet beperkt tot enkel de spoedeisende punten. Alle punten kunnen 
op de agenda van de raad worden geplaatst. De algemene principes uit het decreet over het 
lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, 
openbaarheid, ….) blijven van toepassing.  

Bij wijze van uitzondering vb. voor raadsleden die computer- of netwerkproblemen 
hebben, zal de mogelijkheid wel blijven bestaan om naar het gemeentehuis te komen om 
van daaruit deel te nemen aan de virtuele vergadering. De raadsleden die van deze 
mogelijkheid willen gebruik maken, dienen dit vooraf te signaleren, zodat de nodige 
voorbereidingen kunnen getroffen worden met inachtname van de social distancing-
maatregelen.  

Om deze virtuele zitting zo vlot als mogelijk te laten verlopen wordt ook aan de raadsleden 
de mogelijkheid geboden om vragen te stellen over de dossiers die op de agenda staan en 
zal hen gevraagd worden om vooraf aan te geven welke punten zij willen bespreken op de 
zitting.  

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 worden voor zolang de federale 
fase aanhoudt, de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor 
maatschappelijk welzijn achter gesloten deuren georganiseerd.  

Er wordt geen publiek bij de zitting toegelaten. De pers wordt toegelaten tot het bijwonen 
van de vergadering via een aparte weblink. 

Artikel 2: Bij de organisatie van de gemeenteraad en OCMW-raad worden daarenboven 
volgende maatregelen in acht genomen:  

• De raad wordt virtueel gehouden door middel van een conferencingsysteem;  
• De mogelijkheid blijft bestaan voor de raadsleden om in uitzonderlijke gevallen naar 

het gemeentehuis te komen om daar deel te nemen aan de virtuele vergadering via 
voormeld conferencingsysteem. Hierbij dienen de social distancing-maatregelen in acht 
te worden genomen; 

• De raadsleden die van deze mogelijkheid willen gebruik maken, dienen dit vooraf te 
signaleren aan de algemeen directeur.  

• Aan de raadsleden wordt gevraagd om vooraf aan te geven welke punten zij willen 
bespreken op de zitting en met welke punten zij zonder meer akkoord gaan;  



• De fractieleiders communiceren het standpunt van hun fractie en stemmen vervolgens 
Voor/tegen/onthouding. Het stilzwijgen van de raadsleden bij de stemming over het 
desbetreffende agendapunt impliceert dat zij instemmen met deze stemming. 

• Er wordt een audio-opname gemaakt tijdens de zitting;  
• Deze opname wordt na de raad als zittingsverslag op de website van de gemeente 

geplaatst.  

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 15 april 2020; 

 

 

 

Algemeen directeur Burgemeester 

 

 

 

Borchert Beliën Johan Van Durme 

 

 


