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Juridische gronden
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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;"
De Pandemiewet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemiologische noodsituatie;
Het koninklijk besluit van 17 februari 2022 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober
2021 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;
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 besluit
van de burgemeester van 22 november 2021 waarbij beslist werd dat vanaf 25 november 2021 alle
vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW Maldegem, m.n. de vergaderingen
van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraadscommissies, digitaal
georganiseerd dienen te worden.
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Het besluit van de burgemeester van 22 november 2021 betreffende de digitale organisatie van de
vergaderingen van de bestuursorganen.

Feiten en argumentatie
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Het overlegcomité besliste dat vanaf 29 oktober 2021 mondmaskers moeten gedragen worden tijdens de
vergaderingen van de politieke organen. De uitzonderingen die er waren om het mondmasker toch af te
zetten zijn vervallen door het overlegcomité van 17 november 2021;
Bij de fysieke organisatie van de vergaderingen van de lokale bestuursorganen geldt nog steeds de
mondmaskerplicht . De lokale besturen kunnen daarnaast nog bijkomende hygiënevoorschriften in acht
nemen;
De viruscirculatie is de afgelopen weken sterk verminderd en de epidemiologische toestand is geëvolueerd
naar code oranje van de coronabarometer. Het overlegcomité heeft naar aanleiding van de verbeterde
toestand de maatregelen versoepeld.
Het is omwille van de epidemiologische evolutie niet langer noodzakelijk om de vergaderingen van de
bestuursorganen van gemeente en OCMW digitaal te laten doorgaan.

Besluit
Artikel 1
Het besluit van de burgemeester van 22 november 2021 houdende de digitale organisatie van
alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW Maldegem, m.n. de
vergaderingen van de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en de
gemeenteraadscommissies, wordt opgeheven.
Artikel 2
De maatregelen van de federale overheid blijven onverkort gelden, o.m. de mondmaskerplicht.
Artikel 3
Dit besluit zal worden aangeplakt en bekendgemaakt op de gemeentelijke website. Het zal tevens
ter kennis worden gebracht aan de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Artikel 4
Dit besluit zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor bekrachtiging in de eerstvolgende
zitting.
Artikel 5
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;
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●

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 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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