UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER

GEHEIME ZITTING VAN 21 juni 2021
Tegenwoordig:
Robby De Caluwe, Burgemeester
---------------------------------------------------Besluit van de burgemeester van 21 juni 2021 houdende de opheffing van het
besluit van 9 november 2020 en houdende de beslissing om de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn fysiek te laten doorgaan in de
kleuterspeelzaal van gemeentelijke bassisschool De Vlinderdreef te Zwaaikom 1
en tot nader order de publieksplaatsen te beperken tot tien plaatsen.
Regelgeving
De burgemeester,
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 28 §1, 2° en
artikel 63, eerste lid;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 134, §1, en 135, §2;
Gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België;
Gelet op de richtlijnen van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur ivoor
vergaderingen van lokale bestuursorganen;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 9 november 2020 om de zittingen van de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te laten doorgaan tot
nader order;
Overwegende dat de burgemeester, op grond van de artikelen 134, §1, juncto 135, §2,
van de nieuwe gemeentewet bevoegd is voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde
rust, veiligheid en gezondheid) op openbare en publiek toegankelijke plaatsen; dat in het
kader van voornoemde artikelen de burgemeester eveneens in dringende
omstandigheden maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie van de vergaderingen
van lokale bestuursorganen;
Overwegende dat ingevolgen de gunstige evolutie van de coronabesmettingen de
vergaderingen van de gemeenteraad en van de raad voor maatschappelijk welzijn
opnieuw fysiek kunnen doorgaan; dat het daarbij essentieel is dat op dat moment de
geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing gerespecteerd worden;
Overwegende echter dat op de locatie waar de vergaderingen volgens het huishoudelijk
reglement doorgaan, het niet mogelijk is om de regels van social distancing te
garanderen indien publiek wordt toegelaten;
Overwegende om de zittingen te laten doorgaan in de kleuterspeelzaal van gemeentelijke
basisschool De Vlinderdreef met adres te Zwaaikom 1, 9180 Moerbeke om de regels van
social distancing te garanderen;
Overwegende dat de burgemeester op grond van zijn bevoegdheid om de openbare orde
en de volksgezondheid te beschermen kan beslissen om een beperkt aantal bezoekers
toe te laten;
Overwegende dat, teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19
maximaal te beperken, het noodzakelijk is om de bezoekersplaatsen te beperken
tot maximum 10 plaatsen op de vergaderingen van bestuursorganen, zijnde de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn;
Overwegende om de inschrijvingen te laten verlopen via een online inschrijvingsformulier
dat beschikbaar wordt gesteld op de webtoepassing;
Overwegende dat de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd moet
blijven,
Besluit
Art. 1. Het besluit van de burgemeester van 9 november 2020 om de vergaderingen van
de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn digitaal te laten doorgaan
maar tot nader order geen publiek toe te laten, op te heffen.
Art. 2. Te beslissen om de vergaderingen van de gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk
welzijn vanaf 29 juni 2021 fysiek te laten doorgaan in de
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1, 9180 Moerbeke, en, tot nader order, het aantal publieksplaatsen te beperken tot 10
plaatsen met verplichte inschrijving.
Art. 3. Dat deze maatregel wordt opgelegd in het kader van de openbare orde en de
volksgezondheid (artikelen 134, §1, juncto 135, §2, van de nieuwe gemeentewet) omdat
de federale maatregelen inzake social distancing niet kunnen gegarandeerd worden.
Art. 4. Dit besluit bekend te maken zoals voorgeschreven in artikel 285 §1 en 287 van
het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
Art. 5. Dit besluit ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende gemeenteraad
van 29 juni 2021.

Robby De Caluwe
Burgemeester

