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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Datum:

03 december 2020

Onderwerp:

Tijdelijke politieverordening - Digitaal vergaderen gemeenteraad
en Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2020.

Aanleiding en voorgeschiedenis
De eerstvolgende zittingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk
welzijn staan gepland op maandag 14 december 2020.
De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur gaf in de commissievergadering
Binnenlands Bestuur van 2 juni 2020 aan dat er een kader komt voor vergaderingen van
lokale bestuursorganen vanaf september 2020. Dat vertaalt zich concreet in volgende
richtlijnen die momenteel gelden:
- Als er om gezondheidsredenen geen mogelijkheid is om fysiek te vergaderen, met pers
en publiek erbij als er om gezondheidsredenen geen mogelijkheid is om fysiek te
vergaderen achter gesloten deuren of als men de vergadering achter gesloten deuren niet
kan livestreamen, kan de vergadering digitaal plaatsvinden. Daaraan zijn 3 voorwaarden
verbonden:
1/ De digitale vergadering wordt vastgelegd in een burgemeestersbesluit
(politieverordening) genomen op grond van artikels 134, §1 en 135 van de Nieuwe
Gemeentewet. Dit besluit motiveert waarom een veilige fysieke of hybride vergadering niet
mogelijk is;
2/ Pers en publiek moeten de gemeenteraad kunnen volgen via een audiovisuele
livestream. Een audiostream volstaat niet langer om aan de openbaarheid te voldoen. De
webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergadering
kunnen volgen via de livestream.
3/ De procedure voor geheime stemming moet aan de noodzakelijke democratische
voorwaarden voldoen.
Via een vergadering met het platform microsoft streams en een livestreaming via het
internet kan aan deze voorwaarden worden voldaan.
Juridische grond
Artikel 133, 133bis, 134 §1 en Artikel 135, §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet.
Artikelen 18 en 20 van het decreet lokaal bestuur.
Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19.
Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Motivering
Het coronavirus COVID-19 brengt een urgent en ernstig risico voor de volksgezondheid
met zich mee. Het virus lijkt zich via de lucht over te dragen van mens tot mens, via alle
mogelijke emissies via de mond en de neus. Om die reden vormen de bijeenkomsten van
personen, in besloten of overdekte plaatsen, een bedreiging voor de volksgezondheid.
Het aantal deelnemers, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de
beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking zijn relevante factoren om
al dan niet te beslissen over maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van
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infectieziekten en meer bepaald van het COVID-19 virus. De federale overheid legt diverse
maatregelen op in het kader van 'social distancing' als middel om het contact tussen
besmette personen en niet-besmette personen te verminderen.
De meest recente cijfers en indicatoren van het Agentschap Zorg en Gezondheid tonen aan
dat het aantal besmettingen met het COVID-19 virus zeer snel toeneemt en dat onze
gemeente behoort tot de categorie van zwaar getroffen gemeenten, met 3 'alerts'.
De burgemeester ziet zich dan ook genoodzaakt om bijkomende maatregelen te nemen in
het kader van de openbare veiligheid en gezondheid teneinde de verspreiding van het
COVID-19 virus tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken.
Hoewel de bijeenkomsten van de organen van het gemeentebestuur of het OCMW niet
verboden zijn door federale of Vlaamse maatregelen, vindt de burgemeester het
noodzakelijk om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, de
fysieke samenkomst van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn
op 14 december 2020 te verbieden.
Het lokaal bestuur van Lichtervelde beschikt over technologische mogelijkheden om een
digitale of online vergadering van de bestuursorganen te organiseren. Deze
mogelijkheden, die uitzonderlijk en specifiek zijn voor tijdens de federale fase, genieten op
dit moment de voorrang om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het is dan ook aangewezen om de gemeenteraad en de OCMW-raad online te organiseren,
dus zonder dat een fysieke verplaatsing van de raadsleden nodig is. De vergadering van
de raden zal dus gehouden worden via een conferencingsysteem en met behulp van het
elektronisch systeem voor vergaderbeheer.
De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van oproeping,
inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid…) blijven van toepassing.
Er zal aan de raadsleden vooraf een handleiding ter beschikking gesteld worden waarin het
verloop van deze online zitting zal toegelicht worden.
Er wordt een audiovisuele opname gemaakt tijdens de zitting en de vergadering wordt
audiovisueel en live gestreamd via het internet (facebookpagina Gemeentebestuur). De
openbaarheid van de vergadering wordt daarmee gegarandeerd.
Deze manier van vergaderen en stemmen garandeert de best mogelijke uitoefening van
de democratische rechten en prerogatieven van de raadsleden in de huidige situatie.
Deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Besluit
Art.1. De zitting van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn van 14
december 2020 zal digitaal plaatsvinden.
Art.2. Bij de organisatie van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk
welzijn van 14 december 2020 worden volgende maatregelen in acht genomen:
- De raad wordt online gehouden door middel van het conferencingsysteem dat door het
lokaal bestuur ter beschikking wordt gesteld.
- Er moet aan de raadsleden vooraf een handleiding ter beschikking gesteld worden waarin
het verloop van de online zitting en het verloop van de stemmingen zal worden toegelicht .
- Om de openbaarheid van de zittingen te waarborgen, wordt de vergadering live
gestreamd via het internet (facebook). Dit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke
website.
Art.3. Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad in de
eerstvolgende zitting.

Ivan Vandenbussche
Pattyn,
Algemeen Directeur

Ria BeeusaertBurgemeester
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