
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 
VAN DE BURGEMEESTER 
VAN 2 NOVEMBER 2020

Goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad 
en OCMW-raad

Bevoegdheid » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Juridische grond » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 28.

» Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocumenten » Richtlijnen van het agentschap Binnenlands Bestuur.
Feiten, context en 
argumentatie

» De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus vragen 
om een pragmatische aanpak. Een virtuele vorm van vergaderen is 
aangewezen. 

» De algemene principes uit het Decreet Lokaal Bestuur (termijn van oproeping, 
inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, mogelijkheid tot 
geheime stemming, …) blijven van toepassing.

» Publiek en pers kunnen de zitting via een livestream volgen.
» In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester 

politieverordeningen maken in plaats van de gemeenteraad. Deze 
verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de 
gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Besluit De burgemeester beslist:
Artikel 1
De zittingen van de gemeenteraad en OCMW-raad worden via videoconferentie 
georganiseerd. 
Artikel 2
Publiek en pers kunnen de zitting via een livestream volgen.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst secretariaat: de beslissing laten bekrachtigen in de eerstvolgende 

gemeenteraad.
» dienst secretariaat: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website.
» dienst secretariaat: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» dienst secretariaat: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» raadsleden: 21.
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