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Bevoegdheid » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 

135, § 2. 

Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28. 

» Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen 

van bestuurlijke politie tijdens een epidemische 

noodsituatie. 

» Wet van 10 november 2021 tot bekrachtiging van het 

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 

afkondiging van de epidemische noodsituatie betreffende 

de coronavirus COVID-19-pandemie. 

» Koninklijk besluit van 28 oktober 20121 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. 

» Koninklijk besluit van 19 november 2021 houdende 

wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 20121 

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. 

» Besluit van de burgemeester van 29 september 2021 

houdende goedkeuren van de tijdelijke politieverordening 

over de vergaderwijze van de gemeenteraad, raad voor 

maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het 

AGB, de gemeenteraadscommissies en het Bijzonder 

Comité voor de Sociale Dienst. 

Verwijzingsdocumenten » Richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur. 
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Feiten, context en 

argumentatie 

» De besmettingscijfers bereiken opnieuw hoge pieken wat 

de gepaste maatregelen vereist ter bescherming van de 

gezondheid van elkeen. 

» Deze verordening vervalt wanneer die niet op de 

eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt 

bekrachtigd. 

Besluit De burgemeester beslist: 

Artikel 1 

Het besluit van de burgemeester van 29 september 2021 

houdende goedkeuren van de tijdelijke politieverordening 

over de vergaderwijze van de gemeenteraad, raad voor 

maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het AGB, de 

gemeenteraadscommissies en het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst, wordt met onmiddellijke ingang ingetrokken. 

 Artikel 2 

De zittingen van de gemeenteraad, raad voor 

maatschappelijk welzijn en raad van bestuur van het AGB, de 

gemeenteraadscommissies en het Bijzonder Comité voor de 

Sociale Dienst, worden tijdens de periode van de epidemische 

noodsituatie, via videoconferentie georganiseerd, waarbij de  

raadsleden wordt aanbevolen de fysieke aanwezigheid in de 

raadzaal te beperken tot de fractieleider of het door hem of 

haar aangeduide fractielid  

 Artikel 3 

Publiek wordt aanbevolen de openbare vergaderingen van in 

artikel 2 vermelde bestuursorganen digitaal te volgen. Indien 

men toch fysiek aanwezig wenst te zijn, moet men vooraf 

reserveren via het gemeentelijk secretariaat. 

 Artikel 4 

Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de 

eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. 
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