BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op het 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
Gelet op het Ministerieel Besluit van 18, 23 en 24 maart, 3, 17 en 30 april, 8, 15, 20, 25 en 30 mei, 5 en 30 juni, 10, 24
en 28 juli, 22 augustus, 25 september, 8 en 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet en inzonderheid op de artikelen 134 §1 en 135 §2 van die wet op basis waarvan de
burgemeester in onvoorziene omstandigheden, maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen
van lokale bestuursorganen. d.m.v. politieverordeningen onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven
Gelet op de huishoudelijke reglementen van de diverse bestuursorganen
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur met betrekking tot Covid-19: burgemeestersbesluit voor
organisatie van vergaderingen bestuursorganen (Publicatiedatum 26/03/2020, update 25/06/2020, update 19/10/2020)
Overwegende dat omwille van de federale maatregelen met betrekking tot Covid-19, met name social distancing en de
afstandsnorm van 1,5 meter, de fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen af te raden zijn
Overwegende dat het gemeentebestuur van Voeren uit voorzorgsmaatregel en ter bescherming van de gezondheid van
mandatarissen en publiek tegen het besmettingsgevaar van Covid-19 en dus in functie van de volksgezondheid in het
algemeen, voorstelt om alle vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn, digitaal
te laten verlopen via een digitaal vergaderplatform met name ‘Teams’ en/of via e-mail en/of via telefoon en gebruik
makend van het digitale e-notulensysteem Cobra @home
Overwegende dat er hierdoor dus gemotiveerd afgeweken wordt van de principiële openbaarheid van de gemeente- en
OCMW-raad en deze raden dus achter ‘gesloten deuren’ plaatsvindt (via digitaal platform)
Overwegende dat het inzagerecht en het debat via digitale weg (vraag en antwoord van mandatarissen) en stemming
per agendapunt mogelijk blijft en het platform bovendien de mogelijkheid biedt om de vergadering te registreren zodat
er ook niet afgeweken wordt van de integrale auditieve registratie van de vergaderingen van de gemeenteraad en de
raad voor maatschappelijk welzijn
Overwegende dat de publieke stemming, in voorkomend geval, georganiseerd kan worden via de chatruimte van het
platvorm
Overwegende dat de geheime stemming, in voorkomend geval, zal georganiseerd worden via een online enquête
waarvan de keuze en werking tijdig aan de raadsleden meegedeeld zal worden
Overwegende dat overeenkomstig de algemene principes van het decreet over het lokaal bestuur en van het
bestuursdecreet, het nodige wordt gedaan om onder meer de openbaarheid van bestuur te garanderen
Overwegende dat op de gemeentelijke website maximaal wordt ingezet om onze bevolking de mogelijkheid te bieden
om inzage te nemen in allerlei bestuursdocumenten en beslissingen en dat er eveneens getracht wordt om de
vergaderingen van gemeente- en OCMW-raad via live streaming door het publiek te laten volgen
Overwegende dat de besluitenlijst van de raden evenals de notulen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website

besluit
Artikel 1

Ten gevolge van de federale en Vlaamse richtlijnen die gelden om de gevolgen en verspreiding van
Covid-19 te beperken en om besmettingsgevaar voor de inwoners maximaal te beperken, besluit de
burgemeester dat vergaderingen van bestuursorganen tot nader order niet fysiek maar wel digitaal
georganiseerd worden en dus achter gesloten deuren.
WERKWIJZE
Gemeenteraad en OCMW-raad:
•
•

•
•

•
•

De agenda, ontwerpbesluiten en bijlagen worden zoals gebruikelijk gepubliceerd 8 dagen voor
de (digitale) vergadering via het digitale notuleersysteem cobra@home
Raadsleden en fracties krijgen de tijd tot de dag waarop de raad gepland staat om de
geagendeerde punten op de gemeenteraad én raad voor maatschappelijk welzijn met elkaar
te bespreken, bij voorkeur digitaal (!)
De vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn worden virtueel
georganiseerd via het platform TEAMS
De voorzitter opent de vergadering op het voorziene tijdstip in TEAMS. De raadsleden krijgen
daartoe een uitnodiging met een link waarmee ze op het voorziene tijdstip kunnen deelnemen
aan de vergadering.
De openbare stemming wordt georganiseerd via de chatruimte van het vergaderplatform
De geheime stemming wordt georganiseerd via een online enquêtedienst. De keuze en
werking hiervan wordt, in voorkomend geval, voor de vergadering meegedeeld

Artikel 2

De meerderheid van de raadsleden moet akkoord gaan met het digitaal vergaderen via het digitaal
platform TEAMS. Aan de raadsleden wordt gevraagd om via e-mail aan de voorzitter aan te geven of
zij akkoord gaan om digitaal te vergaderen en dit binnen 24u na het versturen van dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad
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