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Besluit betreffende de modaliteiten van de vergaderingen van de
gemeenteraad gedurende de periode van de federale fase en dit in het kader
van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID 19 te
beperken. Goedkeuring.

JURIDISCHE GROND
 Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, zoals opeenvolgend gewijzigd.
 Wet van 14.08.2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een
epidemische noodsituatie.
 Koninklijk besluit van 28.10.2021 houdende de afkondiging van de epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie.
 Koninklijk besluit van 28.10.2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke
politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische
noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te
beperken.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, goedgekeurd in
zitting van 28 januari 2019.
 Aangepaste richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur over vergaderingen van
de organen van lokale besturen tijdens de coronacrisis.
 Maatregelen van het overlegcomité dd. 17 november 2021 geldig met ingang van 20
november 2021 tot 28 januari 2022.
 Besluit van de burgemeester van 19 november 2021 betreffende de vergaderingen van
de politieke organen van de stad, het OCMW en de extern verzelfstandigde
agentschappen gedurende de 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 voor maatschappelijk welzijn in normale omstandigheden
bijeenkomt en beslist (de modaliteiten inzake organisatie en werking) zijn geregeld in het
huishoudelijk reglement van deze raad.
In de huidige omstandigheden en gelet op de aanhoudende aanbevelingen van de hogere
overheden is het risicovol om met een groep mensen relatief dicht van elkaar en in
aanwezigheid
van
publiek
samen
te
komen.
Gezien
de
huidige
gezondheidssituatie besliste de burgemeester dat het 'fysiek vergaderen' als uitgangspunt
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niet langer aan te houden is. In de huidige omstandigheden is hybride vergaderen de meest
aangewezen werkwijze.
Het is dus noodzakelijk dat deze raad de modaliteiten van haar vergaderingen regelt en
dit voor de duur van de afgekondigde epidemische noodsituatie. 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 eveneens van toepassing. De beschikbare
digitale tools maken dit ook mogelijk.
BESLUIT
met eenparigheid van stemmen
Artikel 1
1.1.
De fysieke vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn in zijn geheel die
plaatsvinden in het stadhuis worden tijdelijk opgeschort. In de strijd tegen de verdere
verspreiding van het COVID-19 virus wordt uitzonderlijk hybride vergaderd
overeenkomstig volgende modaliteiten:













De raadsleden worden uitgenodigd tot de vergadering die georganiseerd wordt via
video-conferentie in Microsoft Teams (via outlook-vergaderverzoek).
Gezien de beperkte grootte van de raadzaal wordt het aantal aanwezigen beperkt
tot de raadsvoorzitter, de leden van het vast bureau en de noodzakelijke technici.
Pers en publiek kunnen de openbare vergaderingen meevolgen via een livestream
op de stedelijke website.
Bij het begin van de vergadering, wordt door de voorzitter nagegaan welke
raadsleden aanwezig zijn dan wel afwezig, verontschuldigd zijn.
Voor de digitale vergaderingen dien je op voorhand jouw standpunten ten aanzien
van de agendapunten te registreren in Cobra@Home. (cfr. de handleiding
‘standpunten registreren in Cobra@Home’). De deadline voor het registreren van
de standpunten wordt vastgelegd op de dag van de vergadering om 11 uur.
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.
Aanvaarde (of onbepaalde) agendapunten worden ter zitting niet meer besproken.
De voorzitter leest wel de titel van het agendapunt voor en bevestigt vervolgens de
goedkeuring op basis van de individueel uitgebrachte stemmen (m.n. goedgekeurd
met eenparigheid van stemmen).
De agendapunten die vooraf als ‘te bespreken’ werden geregistreerd, worden ter
zitting wel besproken. De voorzitter geeft in eerste instantie het woord aan de
fractievoorzitters van het raadslid/de raadsleden die in Cobra@Home aangaven het
agendapunt te willen bespreken. Een fractievoorzitter kan indien gewenst het woord
doorgeven aan een fractielid. Deze regel geldt ook voor eventuele aanvullende
agendapunten of vragen. Na de tussenkomst van een fractielid geeft de voorzitter
het woord aan een lid van het vast bureau in functie van een beknopt antwoord. Na
bespreking wordt overgegaan tot de stemming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van de polly-applicatie binnen microsoft teams. (via deze app kan ook geheim
worden gestemd). De voorzitter leest vervolgens het stemresultaat voor.
Raadsleden nemen tijdens de vergadering volgende aanbevelingen in acht:
o Neem plaats voor een rustige achtergrond.
o Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding in je omgeving (geen GSM,
huisdieren, radio of televisie).
o Zet de microfoon uit wanneer je niet aan het woord bent.
o Spreek traag en duidelijk tijdens een tussenkomst, beperk je tussenkomst
tot de essentie.
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o

Gelieve de online vergadering te blijven volgen, indien je uitzonderlijk de
vergadering toch (tijdelijk) moet verlaten, geef je dit t.a.v. de algemeen
directeur aan, bij voorkeur via de chatfunctie. Als je terug deelneemt aan de
vergadering dien je dit ook te melden.

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 2
Ook in de huidige omstandigheden hebben de raadsleden het recht van inzage in alle
dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van het OCMW betreffen.
Gezien de huidig geldende voorschriften kan dit momenteel niet tijdens de ‘gebruikelijke’
openingsuren maar enkel na afspraak met de algemeen directeur of zijn plaatsvervanger.
Ook het bezoekrecht van de diensten en instellingen kan momenteel enkel na afspraak
met de algemeen directeur of zijn plaatsvervanger.
Artikel 3
Dit besluit geldt voor de volledige duur van de afgekondigde epidemische noodsituatie.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 285 t.e.m. 288 van het
decreet over het lokaal bestuur.
COMMUNICATIE
 Intern: dienst Informatie & ICT.
 Extern: persbericht, website.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn;
De algemeen directeur,
De voorzitter,
(get.) Christophe OREEL
(get.) Isabel LEBBE
De algemeen directeur,
Christophe OREEL

Voor eensluidend uittreksel;
De voorzitter,
Isabel LEBBE

