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2. Besluit betreffende de modaliteiten van de vergaderingen gedurende de
federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van het corona-virus
COVID 19 te beperken. Wijziging. Goedkeuring.
JURIDISCHE GROND
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd,
deel 2, Titel 1, Hoofdstuk 1, Afdelingen 1 en 2: de organisatie en werking van de
gemeenteraad.
 Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken, laatst gewijzigd bij Ministerieel
Besluit van 4 juni 2021.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 28 januari 2019.
 Raadsbesluit van 26 oktober 2020 betreffende de modaliteiten van de vergaderingen
gedurende de federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
 Besluit van de burgemeester van 18 juni 2021 betreffende de vergaderingen van de
diverse bestuursorganen van stad, OCMW en de verzelfstandigde agentschappen
gedurende de verdere periode van de federale fase en dit in het kader van de
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te beperken.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
De manier waarop de raad in normale omstandigheden bijeenkomt en beslist (de
modaliteiten inzake organisatie en werking) zijn geregeld in het huishoudelijk reglement
van deze raad.
Rekening houdend met de Covid-19- crisis, besliste de burgemeester eerder dat de
vergaderingen van de raad niet kunnen plaatsvinden overeenkomstig de (normale)
modaliteiten zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van deze raad. De raad
regelde bij besluit de modaliteiten van haar vergaderingen.
Ondertussen blijven de indicatoren van de gezondheidssituatie bemoedigend en kunnen
meer en meer activiteiten gefaseerd heropstarten. Onder bepaalde voorwaarden kan ook
de vergaderingen van deze raad opnieuw fysiek samenkomen. Gelet op het recente besluit
van de burgemeester is het aangewezen het besluit betreffende de modaliteiten van deze
vergaderingen aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
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De dagelijkse werking van de lokale besturen en de algemene principes uit het decreet
over het lokaal bestuur (termijn van oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat,
openbaarheid, ….) blijven van toepassing en gegarandeerd.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
Het besluit van de raad van 26 oktober 2020 betreffende de modaliteiten van de
vergaderingen gedurende de federale fase, afgekondigd om de verdere verspreiding van
het corona-virus COVID 19 te beperken, te wijzigen als volgt:
1.1.
De fysieke vergaderingen van de raad in zijn geheel die plaatsvinden in het stadhuis
worden opnieuw toegelaten onder volgende modaliteiten:
-

-

De raadsleden worden uitgenodigd tot de vergadering via een outlookvergaderverzoek.
Publiek wordt vooralsnog niet toegelaten in de zaal maar kan de openbare
vergaderingen meevolgen via een livestream op de stedelijke website.
Voor zover het maximum aantal aanwezigen niet is bereikt, kunnen maximaal 3
lokale perscorrespondenten de openbare zittingen meevolgen.
De raadsleden nemen plaats op de hen toegewezen plaats. In functie van een
vlotte werking en bespreking krijgen, naast de voorzitter en de leden van het
college van burgemeester en schepenen, de fractievoorzitters een plaats met
microfoon toegewezen.
De voorzitter leidt de vergadering en beslist wie het woord krijgt. De
fractievoorzitters treden maximaal op als spreekbuis voor hun fractie. Individuele
tussenkomsten van raadsleden worden aangekondigd via hun fractievoorzitter. Een
raadslid kan, indien gewenst, deze tussenkomst houden op de hiertoe voorziene
vrije plaats met microfoon.

1.2.
Alle overige modaliteiten en principes inzake de organisatie en werking van dit orgaan/deze
vergadering (termijn van oproeping, toevoegen van agendapunten, mondelinge en
schriftelijke vragen, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, ….) blijven van toepassing.
Artikel 3
Dit besluit geldt voor de verdere duur van de federale fase.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t.e.m. 288 van het
decreet over het lokaal bestuur.
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