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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
Gemeente Bekkevoort
Datum goedkeuring: 8 april2020

I
GOEDKEURING BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER OM DE VERGADERING VAN DE
GEMEENTERAAD EN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAXIMAAL DIGITAAL TE
ORGANISEREN
DE BURGEMEESTER

Feiten en context
. Omwille van de uitbraak van de corona crisis werd de gemeenteraad en de Raad voor
maatschappelijk welzijn van maart 2020 uitgesteld naar latere datum.
. De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur: COVID-19 burgemeestersbesluit voor
organisatie vergaderingen bestuursorganen.
. Op 12 maart2020, 30 maarl2020en 1 april 2020 werden reeds diverse
burgemeestersbesluiten genomen ter bestrijding van de verdere corona verspreiding.

Juridische gronden

.
.
.
.
.

De Nieuwe Gemeentewet: artikel 134 S 1 en 135 $ 2
De voorgestelde maatregelen voor "social distancing" in het kader van de COVID-19 epidemie
van I maart 2020
Het ministerieel besluit van 23 en 24 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur over de maatregelen om de verdere
verspeiding van het COVID-19 virus tegen te gaan
Het decreet lokaal bestuur van22 december 2017 en latere wijzigingen.

Argumentatie
Het COVID-19 virus en de strijd tegen de verdere verspreiding ervan, rechtvaardigen uitzonderlijk ook
digitale vormen van vergaderen.
Bij een openbare vergadering van de vergadering van de gemeenteraad en de Raad voor
maatschappelijk welzijn kunnen de maatregelen in het kader van de social distancing niet

gegarandeerd worden.
Om deze redenen neemt de waarnemend burgemeester het besluit dat de gemeenteraad en de raad
voor maatschappelijk welz'rjn moeten plaatsvinden achter gesloten deuren en dat de vergaderingen
maximaal digitaal georganiseerd worden onder volgende vooruaarden:
. Het digitaal vergaderen is mogelijk voor alle punten die nodig zijn om de dagelijkse werking te
garanderen. De punten moeten niet beperkt z'rjn tot de strikt noodzakelijke punten.
. Een digitale stemming ter discussie wordt geactiveerd voor de zittingen van de gemeenteraad
en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
. De democratische principes zullen maximaal gerespecteerd worden (bv tegensprekelijk

.

debat).

Deelname aan de fysieke vergadering van de gemeenteraad is facultatief voor de raadsleden
die dat wensen.

Financiële weerslag
Geen financiële weerslag

Besluít

l: De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn moeten plaatsvinden achter
gesloten deuren gedurende de volledige periode van de federale maatregelen.

Artikel
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Artikel 2: Het digitaal vergaderen is mogelijk voor alle punten die nodig zijn om de dagelijkse werking
te garanderen. De punten moeten niet beperkt zijn tot de strikt noodzakelijke punten.
Een digitale stemming ter discussíe wordt toegevoegd aan de vergaderingen van de gemeenteraden
de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zodat deelname aan de fysieke vergaderingen facultatief is
voor de raadsleden die dat wensen. Door deel te nemen aan de digitale stemming ter discussie
worden raadsleden geacht deel te nemen aan de vergadering.

Artikel 3: De democratische principes zullen maximaal gerespecteerd worden (bv tegensprekelijk
debat).

Artikel4: De fysieke vergadering zal doorgaan met inachtname van de social distancing maatregelen
Artikel 5: Dit besluit zal onvenrijld ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de raden.
Bekkevoort, 1 0 april 2020
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