
 

 

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester 

Zitting van woensdag 22 april 2020 

 

Besluit van de burgemeester met betrekking tot het besloten en virtueel karakter van de volgende 
gemeente- en OCMW-raden om de verspreiding van het Coronavirus COVID19 te beperken 

Aanleiding  
De Corona-epidemie heerst momenteel nog altijd in België en Europa en de verspreiding ervan moet nog altijd 
worden tegengegaan. Het is echter niet aangewezen om de volgende gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn van 4 mei 2020 opnieuw af te gelasten. De werking van het bestuur moet ook verder 
kunnen worden gegarandeerd.

Juridische grond 
De Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 133, 134 en 135,
 

Context en argumentatie 
In een e-mailbericht van 1 april 2020 meldde de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Carl 
Decaluwé, aan de gemeentebesturen het volgende: "Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 
is de maatschappij anders georganiseerd. Vanaf 13 maart is de federale fase van toepassing en geldt o.a. het 
principe van social distancing, dit met het doel de verspreiding van de epidemie tegen te gaan. De uitbraak van 
het virus en de aangenomen maatregelen vragen om op een andere manier met elkaar om te gaan. Dit werkt 
ook door in de werking van en dienstverlening door lokale besturen. Het garanderen van de continuïteit van die 
dienstverlening en werking is essentieel. Ik roep jullie, als burgemeesters, op om deze maatregelen strikt na te 
leven en de werking van het bestuur van uw gemeente daaraan aan te passen. Het is daarbij aangewezen om 
in eenieders belang de vergaderingen van alle gemeentelijke bestuursorganen zoveel als mogelijk digitaal te 
laten verlopen. Er zijn voldoende toepassingen beschikbaar die een gemeente zou moeten in staat stellen om 
maximaal digitaal te vergaderen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft voor het virtueel vergaderen van 
de raden ook richtlijnen opgesteld die u hier kan consulteren".

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft inderdaad richtlijnen opgesteld voor het virtueel vergaderen van 
de raden. Alle punten kunnen op de agenda van de gemeenteraad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen 
is niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel verdragen. De reden hiervoor 
is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In de besluitvorming moet de dagelijkse werking van 
de lokale besturen gegarandeerd worden. De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur 
(termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid,…) blijven van toepassing. Op 
die manier rechtvaardigen de huidige uitzonderlijke omstandigheden heel veel varianten van vergaderen, mits 
inachtneming van de democratische principes en de regels van de deontologie.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur roept op om de federale richtlijnen, alsook de politiebesluiten van de 
gouverneurs, omtrent het Coronavirus COVID-19 en de impact hiervan op allerlei bijeenkomsten, steeds in 
acht te nemen.

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen om 
epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen (artikel 135, 
52, tweede lid, 5°, Nieuwe Gemeentewet).
In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden kan de burgemeester immers politieverordeningen maken 
in plaats van de gemeenteraad. Zo bepaalt de Nieuwe Gemeentewet: “In geval van oproer, kwaadwillige 



samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het 
geringste uitstel, gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester 
politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, 
met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden, Die 
verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden 
bekrachtigd.”
De burgemeester kan dus in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134, §1 en 135, §2 van de 
Nieuwe Gemeentewet maatregelen uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen van lokale 
bestuursorganen.
Het COVID-19-virus en de strijd tegen de verdere verspreiding hiervan, valt onder dergelijke onvoorziene 
gebeurtenis en rechtvaardigt uitzonderlijk virtuele vormen van vergaderen. Een besluit van de burgemeester 
om de gemeenteraad virtueel en besloten te laten verlopen, is dus te verantwoorden.

Besluit : 
  
Artikel 1
Zolang de federale  noodplanningsmaatregelen van kracht zijn ter preventie van de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 zullen de volgende gemeenteraden en OCMW-raden virtueel worden georganiseerd en 
achter gesloten deuren.
 
Artikel 3
Bij de organisatie van de gemeenteraad en OCMW-raad, zolang de federale noodplanningsmaatregelen van 
kracht zijn ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, worden volgende maatregelen in 
acht genomen:
•         de raad wordt virtueel gehouden door middel van een systeem van videoconferencing
•         er zal aan de raadsleden vooraf een handleiding ter beschikking gesteld worden waarin het verloop van 

de virtuele zitting zal toegelicht worden.
 
Artikel 4
Zolang de federale  noodplanningsmaatregelen van kracht zijn ter preventie van de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 zullen ook de zittingen van het college en het vast bureau virtueel plaats vinden via 
videoconference.
 
Artikel 5
Dit besluit wordt onverwijld ter kennis gebracht van de gemeenteraad en zal tijdens de eerstvolgende zitting 
van de raad worden bekrachtigd.

Artikel 6
Een afschrift van de verordening zal bezorgd worden aan de bestendige deputatie van de provincieraad binnen 
de 48 uur, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank (op basis van artikel 119 
NGW)

Besluit genomen te Pittem op 22 april 2020.
 
De burgemeester,
 

Ivan Delaere.
 
 
 
Medeondertekening volgens artikel  279§2 van het decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur 
 



De algemeen directeur,
 

Geert Mahieu.
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