Uittreksel uit de notulen van de BURGEMEESTER
Opheffen van de besluiten van de burgemeester van 16 en 24 april 2020 betreffende de
aangepaste organisatie van de gemeente- en ocmw raad met het oog op het beperken van de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 + organisatie van de vergaderingen van de
bestuursorganen vanaf september 2020.
Opgemaakt dd. 16 september 2020

Bevoegdheid
Nieuwe Gemeentewet, art. 134 §1 en 135 §2
Juridische grond
-

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

-

Besluit van de burgemeester van 16 april 2020 betreffende politieverordening voor het besloten en
virtueel karakter van de gemeente- en ocmw raad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.

-

Besluit van de burgemeester van 24 april 2020 betreffende aanpassing van de politieverordening van 16
april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeente- en ocmw raad om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

-

Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 betreffende bekrachtiging van het besluit van de
burgemeester van 16 april 2020 en 24 april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de
gemeente- en ocmw raad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

-

Richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur betreffende nieuw kader en bijhorende richtlijnen
voor de vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de federale fase ter bestrijding van het
coronavirus Covid-19 (vanaf september 2020).

Motivering
In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, zoals de coronacrisis, kan de burgemeester omwille van
de openbare gezondheid politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad.
Op 16 en 24 april 2020 vaardigde de burgemeester een politieverordening uit om de vergaderingen van de
bestuursorganen virtueel via videoconference te organiseren en in besloten zitting.
Op vraag van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur
samen met VVSG een nieuw kader en bijhorende richtlijnen uitgewerkt om vanaf september 2020 de
vergaderingen van de lokale bestuursorganen te organiseren tijdens de federale fase ter bestrijding van het
coronavirus Covid-19. Uitgangspunt van de richtlijnen is de fysieke vergadering van de gemeente- en ocmw
raad mits rekening gehouden wordt met geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing.
De grootte van de raadszaal van het lokaal bestuur Zwevegem laat toe om een fysieke bijeenkomst te
organiseren. Deze zaal heeft evenwel niet de capaciteit om een onbeperkte groep publiek toe te laten.
Omwille van de bescherming van de openbare orde en de volksgezondheid wordt er voorgesteld om te
vergaderen met een beperkt bezoekersaantal van 20 personen. Dit aantal wordt bepaald, rekening houdend
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met de totale oppervlakte van de raadszaal, het aantal raadsleden en de aanwezigheid van de algemeen
directeur én een aantal bijkomende maatregelen, bijvoorbeeld het vergaderen met open deuren. Omwille
van de goede organisatie zullen geïnteresseerden zich op voorhand moeten inschrijven en worden de
inschrijvingen afgesloten als het maximumaantal bezoekers is bereikt.
Met deze vorm van vergaderen worden de democratische waarborgen uit de regelgeving zoals
tegensprekelijk debat, openbaarheid van de vergadering (indien van toepassing) of correct verloop van
beraadslaging en stemming verzekerd.
BESLUIT
Artikel 1
Het besluit van de burgemeester van 16 april 2020 en wijziging van 24 april 2020 betreffende
politieverordening voor het besloten en virtueel karakter van de gemeente- en ocmw raad om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken wordt opgeheven.
Artikel 2
De vergadering van de bestuursorganen worden opnieuw fysiek georganiseerd in de raadszaal in het
Gemeentepunt en zijn opnieuw openbaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende richtlijnen rond
hygiëne en social distancing.
Artikel 3
Omwille van de veiligheid en de gezondheid van de raadsleden, de personeelsleden van het lokaal bestuur
en de bevolking wordt het bezoekersaantal bij de vergaderingen van de bestuursorganen beperkt tot 20
personen.
Artikel 4
Bezoekers die aanwezig wensen te zijn op de vergadering van de bestuursorganen zullen zich op voorhand
moeten inschrijven. Inschrijvingen worden afgesloten als het maximumaantal bezoekers is bereikt.
Artikel 5
Deze werkwijze wordt aangehouden tot nader order.
Artikel 6
Deze beslissing wordt bekrachtigd op de gemeenteraad van 28 september 2020.
Artikel 7
Een afschrift van de verordening zal, overeenkomstig art. 119 NGW, bezorgd worden aan de bestendige
deputatie van de provincie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de politierechtbank.
Voor eensluidend afschrift,
Zwevegem, 2 oktober 2020

Marc Doutreluingne
burgemeester
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