Bekrachtiging – Besluiten van de
burgemeester
Opheffing van de besluiten van de burgemeester van 15
september 2021 betreffende de organisatie van de
vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de
coronacrisis en vaststellen van de nieuwe maatregelen
Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 september 2021
Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 1 oktober 2021

Juridische gronden
• Artikel 133, 2de alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de
burgemeester bevoegd is voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen,
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.
• Artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5" van de Nieuwe Gemeentewet bepalen dat de burgemeester beschikt over
uitvoerende politiebevoegdheden en dat de burgemeester politiebesluiten kan maken.
• Artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet dat bepaalt dat de burgemeester politieverordeningen kan maken in geval
van ... andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
inwoners. De burgemeester is verplicht om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven.
• Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet:
"De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de
zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.
Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de
volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :...
◦ 5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;"
• Artikel 31, 2° van het decreet van 16 juli 2021 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale
democratie, dat bepaalt dat de vergadering van de gemeenteraad plaatsvindt in het gemeentehuis of op de fysieke
plaats door de gemeenteraad bepaald.
Het huishoudelijk reglement bepaalt of de gemeenteraad of de gemeenteraadscommissies - in uitzonderlijke
omstandigheden - digitaal of hybride kunnen vergaderen en de wijze waarop.
• Het ministerieel besluit van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
◦ Artikel 23 van het gewijzigde ministerieel besluit van 28 oktober 2020 bepaalt dat, behalve in een aantal opgesomde
uitzonderingen, iedereen de nodige maatregelen neemt om de naleving van de regels van social distancing te
garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
◦ Artikel 25 van het gewijzigde ministerieel besluit van 28 oktober 2020 bepaalt de plaatsen en omstandigheden waar
een mondmasker dient gedragen te worden vanaf 1 september 2021. Het MB bepaalt dat de regels van social
distancing van belang blijven;
• Het besluit van de burgemeester van 15 september 2021 betreffende de organisatie van de vergaderingen van de
bestuursorganen tijdens de coronacrisis.
Feiten en argumentatie
• Het overlegcomité besliste op 20 augustus 2021 dat het dragen van een mond-neusmasker niet meer verplicht is vanaf 1
september 2021 in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de
culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan
200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist;
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In de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) aan de lokale overheden wordt gewezen op het feit dat
nog steeds een beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om
de regels van social distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen. De regels van social
distancing hebben in het bijzonder betrekking op het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen personen.
ABB adviseert lokale besturen om hun voorbeeldfunctie te behouden en de afstandsregels tot nader order te blijven
respecteren bij de organisatie van fysieke vergaderingen van de lokale bestuursorganen.
In de raadzaal in het gemeentehuis kan de afstand van 1,5 meter tussen de raadsleden niet mogelijk gemaakt worden.
De zaal K-ba is de meest geschikte vrije zaal waar zowel de 1,5 meter afstand tussen de raadsleden mogelijk is als waar
de akoestiek voldoende goed is om een ordentelijk debat mogelijk te maken en een audioverslag van de vergadering te
maken.
Uit het zaalplan van de K-ba blijkt dat de 1,5 meter afstand slechts kan gegarandeerd worden bij een maximum van 31
personen in het publiek.
De burgemeester heeft op 15 september ll. beslist om de vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissie te organiseren met inachtname van de nodige maatregelen
voor social distancing, en dit zolang de regels van social distancing van belang blijven in de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus.
Teneinde de nodige maatregelen voor social distancing te kunnen garanderen, heeft de burgemeester beslist dat
voornoemde vergaderingen gehouden worden in de gemeentelijke zaal K-ba met een beperking van het publieksaantal
tot maximum 31 personen.

BESLUIT
Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 15 september 2021
betreffende de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen tijdens de
coronacrisis.
Artikel 2
§ 1 - Zolang de regels van social distancing van belang blijven in de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus, worden de vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente en het
OCMW georganiseerd met inachtname van de nodige maatregelen voor social distancing.
§ 2 - Teneinde de nodige maatregelen voor social distancing te kunnen garanderen, worden de
vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraadscommissie gehouden in de gemeentelijke zaal K-ba met een beperking van het
publieksaantal tot maximum 30 personen.
Artikel 3
Dit besluit zal worden aangeplakt en bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het zal tevens
ter kennis worden ter gebracht aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Artikel 4
In toepassing van artikel 19, lid 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een
verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State worden ingediend tegen deze beslissing.
Het verzoekschrift moel gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal
eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat :
•
•
•
•

het opschrift “ verzoekschrift tot nietigverklaring" als het niet eveneens een vordering tot
schorsing bevat;
de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in
voorkomend geval, de gekozen woonplaats;
het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
de naam en het adres van de verwerende partij;

De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van state bedraagt 60 dagen vanaf de
kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende
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partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich
laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.
De verzending naar de Raad van State gebeurt bij ter post aangetekende brief naar volgend
adres Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.
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