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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 oktober 2021

Stafdienst - Secretariaat

2 2021_BURG_00016 Wijziging vergadervorm van de raden in het kader van de 
bestrijding van het Covid-19 virus - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
De evolutie van de cijfers van Zorgatlas Vlaanderen geeft aan dat in Bocholt van 17 oktober 2021 tot 
24 oktober 2021 het aantal besmettingen van 18 naar 69 besmettingen gestegen is, wat globaal 
neerkomt op 10-tal bijkomende besmettingen per dag. De besmettingen worden verspreid 
waargenomen, er is  geen sprake van clusterbesmettingen.  
Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen en de evolutie van het aantal corona-besmettingen, is 
het aangewezen bijkomende maatregelen te nemen:

 de wijziging van de vergadervorm van de raden. 
De lokale veiligheidscel heeft in zitting van 25 oktober 2021 de problematiek rond het fysieke 
vergaderen besproken en is van oordeel dat fysiek vergaderen geen goed signaal is gezien de huidige 
context.  
Met dit besluit wil de burgemeester tegemoet komen aan de bezorgdheid van raadsleden, publiek en 
personeelsleden. 

Argumentatie
Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus 
tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid.
Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie naar de bevolking toe. Bijeenkomsten in besloten of 
overdekte plaatsen en ook in openlucht vormen een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanige druk 
komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt.
De opdracht van de gemeenten bestaat in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede 
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen 
en plaatsen en in openbare gebouwen. Deze bevoegdheid heeft met name betrekking op het 
handhaven van de openbare gezondheid.
De burgemeester is van oordeel dat hij, gezien de hoogdringendheid van de situatie om maatregelen 
te nemen om de verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, het advies van de 
gemeenteraad niet kan afwachten.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe 
van verval.

Juridische grond
Overeenkomstig artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester in geval van 
oproer,  kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene 
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gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 
inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken. Die verordeningen vervallen dadelijk 
indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
Overeenkomstig artikel 135, §2, 5° lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt het nemen van passende 
maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën,  epizoötieën, te voorkomen en het 
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden, toevertrouwd aan de waakzaamheid en het 
gezag van de gemeenten.
Overeenkomstig artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de burgemeester 
bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale 
overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan 
van de gemeente is opgedragen.
Het ministerieel besluit van 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 
beperk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2021. 

Administratieve afhandeling
Krijgen een afschrift van dit besluit:

 De preventieadviseur
 De burgemeester

De verordening moet door de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd worden.
Het besluit zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het 
Decreet Lokaal Bestuur).

Besluit
Artikel 1
De zittingen van de raden tot nader bericht digitaal te laten doorgaan.

Artikel 2
De digitale raden zullen openbaar te volgen zijn via een audiovisuele livestream. De website van de 
gemeente communiceert hoe pers en publiek de vergaderingen kunnen volgen via de livestream.
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