
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 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd op 24 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8 mei en 15 mei 

2020 

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 waarin verschillende 

mogelijkheden gegeven worden hoe men de raden kan organiseren 

Gelet op het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 in verband met het digitaal vergaderen achter gesloten 

deuren 

Overwegende dat de maatregelen van social distance en hygiëne na onderzoek door de preventieadviseurs toegepast 

kunnen worden bij een fysieke vergadering en dat de vergadering in openbare zitting georganiseerd kan worden mits 

beperkt publiek 

Overwegende dat er maximum 18 personen in de raadszaal aanwezig kunnen zijn, 12 personen in de foyer en 4 

personen op het balkon opdat de maatregelen van social distance gerespecteerd kunnen worden 

Overwegende dat er voorgesteld wordt om de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk 

welzijn aldus terug fysiek te laten plaatsvinden 

Overwegende dat de raden openbaar georganiseerd kunnen worden met aanwezigheid van beperkt publiek ter 

bescherming van de openbare gezondheid 

Overwegende dat de pers en bezoekers beperkt worden toegelaten, namelijk maximaal 4 personen vanuit de pers, de 

arrondissementscommissaris en maximaal 4 geïnteresseerde burgers opdat de social distancing maximaal kan worden 

toegepast 

Overwegende dat de gemeentelijke website maximaal wordt ingezet om onze bevolking de mogelijkheid te bieden om 

inzage te nemen in allerlei bestuursdocumenten en beslissingen 

Overwegende dat de besluitenlijst van de raden evenals de notulen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website 

 

besluit 

Artikel 1 De burgemeester besluit dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor  

  maatschappelijk welzijn fysiek kunnen plaatsvinden met aanwezigheid van beperkt publiek:  

  aanwezigheid van pers (max. 4 personen), arrondissementscommissaris en geïnteresseerde  

  burgers (max. 4) 

Artikel 2 Aan geïnteresseerd publiek wordt gevraagd om zich vooraf in te schrijven via info@devoor.be om de 

  zitting fysiek te kunnen bijwonen. Voorrang wordt verleend aan diegenen die zich het eerst inschrijven. 

mailto:info@devoor.be


Artikel 3 Het besluit van de burgemeester van 14 april 2020 wordt opgeheven en vervangen door huidig besluit 

Artikel 4 Dit besluit wordt bekendgemaakt conform de bepalingen van artikel 286 van het decreet lokaal  

  bestuur en ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad 

 

Joris Gaens 

Burgemeester 
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