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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
VASTSTELLING POLITIEVERORDENING MET BETREKKING TOT
DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 19 NOVEMBER 2020
De Burgemeester,
Bevoegdheid:
Artikel 133, 134, §1, en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet.
Feiten en context:
Teneinde de verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 tegen te gaan, werden door
de federale overheid opnieuw diverse maatregelen afgekondigd.
In de huidige omstandigheden en gelet op de aanhoudende aanbevelingen van de hogere
overheden is het risicovol om met een groep mensen relatief dicht van elkaar en in
aanwezigheid van publiek samen te komen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur oordeelt
dat, gezien de huidige gezondheidssituatie, het 'fysiek vergaderen' als uitgangspunt niet langer
aan te houden is. Het behoort tot de lokale autonomie om te beslissen over de wijze van
vergaderen. De vergadering kan fysiek, hybride of digitaal doorgaan. In de huidige
omstandigheden is digitaal vergaderen de meest aangewezen werkwijze.
Op grond van artikel 133, 134 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester,
onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de gouverneur
en van de bevoegde gemeentelijke instellingen, de verantwoordelijke overheid inzake de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.
Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, is het niet
aangewezen om de raden in de gewone omstandigheden te laten plaatsvinden.
Juridische gronden:
Artikel 133, 134, §1, en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet.
Verwijzingsdocumenten:
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Het ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 13 maart
2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer
van de crisis coronavirus Covid-19.
Het ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
Covid-19 te beperken (gewijzigd bij besluit van 01 november 2020).
De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 19 oktober 2020 inzake de
vergaderingen van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis.
Besluit,
Artikel 1:
Teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 in te beperken kunnen de
zittingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 november
2020 kunnen enkel doorgaan in digitale zitting volgens videoconferentie.

Opgemaakt te Lo-Reninge op 09 november 2020,

Lode MORLION, burgemeester
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