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UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus COVID-19 in België en de 
naburige landen zijn sinds 13 maart 2020 in België dringende maatregelen van kracht, die - op basis 
van het aantal besmettingen -  telkens verstrengd en opnieuw versoepeld werden. De maatregelen 
werden getroffen om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan ter bescherming van de 
openbare gezondheid.

Feiten en context
• Door de bevoegde ministers werden protocollen bepaald in overleg met de betrokken sectoren. 

Gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn gaan in de regel vanaf september terug 
fysiek door. Het is daarbij essentieel dat je de op dat moment geldende richtlijnen rond hygiëne 
en social distancing respecteert.

• De fysieke vergadering moet toegankelijk zijn voor pers en publiek. De openbaarheid van de 
vergaderingen moet het publiek in staat stellen om kennis te krijgen van de noodzakelijke 
informatie. De openbaarheid van de vergadering stelt de pers in staat om de debatten te 
verslaan en de publieke opinie kritisch in te lichten. De openbaarheid is een wezenlijke waarborg 
voor de democratische werking van de gemeenteraad. Het maakt controle mogelijk en biedt een 
waarborg tegen willekeur. Het komt aan de lokale besturen toe om de openbaarheid te 
garanderen. De vergadering kan enkel nog in besloten zitting plaatsvinden zoals artikel 28 van 
het decreet over het lokaal bestuur bepaalt.

• Hoewel de meerderheid van de activiteiten opnieuw zijn toegelaten, is het evenwel noodzakelijk 
om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding 
van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe 
contacten tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen.

Juridische gronden
• Artikel 135 van de nieuwe gemeentewet 

De gemeenten hebben tot taak te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 
met name over de gezondheid en de rust op openbare wegen en openbare gebouwen.  Meer 
bepaald worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de  
gemeenten toevertrouwd: 5° het nemen van de 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.

• Wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007
• Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het corona-virus COVID-19 te beperken. 

Argumentatie
• De huidige ontwikkeling van het coronavirus COVID-19 is bijzonder zorgwekkend.  Het aantal 

besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens zit in stijgende lijn. Ook in Schilde zijn de 
aantallen zorgwekkend hoog. 
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• Telethuiswerk is de regel bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle 
personeelsleden wiens functie zich ertoe leent, in de mate dat de continuïteit van de 
bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.

• De zitting van gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn en de raad van bestuur van het 
AGB zijn fysieke vergaderingen met publiek waarbij mensen voor langere tijd in dezelfde 
vergaderruimte aanwezig zijn, wat een ernstig risico met zich meebrengt. 

• Een aantal genodigden van deze zittingen werden vandaag als mogelijk hoog risico contact 
aangemerkt. Zij worden verder opgevolgd. 

• Het is logistiek niet mogelijk deze vergaderingen vandaag nog digitaal te organiseren en via 
livestream met de inwoners te delen. 

BESLUIT
Artikel 1. De burgemeester beslist dat de zittingen van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk 
welkzijn en de raad van bestuur van het AGB van 19 oktober 2020 niet fysiek kunnen doorgaan. 
Artikel 2. De burgemeester vraagt deze vergaderingen digitaal te organiseren op 26 oktober 2020.

Voor eensluidend afschrift

Ilse Konings Dirk Bauwens
Wnd algemeen directeur Burgemeester


