Uittreksel van het besluit
van de Burgemeester

BESLUIT VAN 28 januari 2022
PUNT 1: Beslissen bij hoogdringendheid tot het houden van digitale raden (gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn) en de maatregelen tot democratische transparantie
De burgemeester,
 Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22/12/2017 zoals laatst gewijzigd;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 135 §2 5° dat stelt dat gemeenten tot taak hebben
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
 Gelet op de nieuwe gemeentewet artikel 134, dat stelt dat de burgemeester bevoegd is om
politieverordeningen uit te vaardigen onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom zij meende zich niet tot de
raad te moeten wenden, in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners;
 Gelet op het decreet van 16/07/2021 tot wijziging van diverse decreten wat betreft de versterking
van de lokale democratie;
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10/9/2021 over de voorwaarden voor digitaal of
hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 10/11/2021 houdende het beslissen bij hoogdringendheid
tot het houden van digitale raden (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn) en de
maatregelen tot democratische transparantie; Dit besluit loopt, wat de termijn betreft, parallel met
de federale beslissing om de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19
pandemie af te kondigen tot en met 28 januari 2022 cf. KB van 28/10/2021;
 Gelet op de federale beslissing om de epidemische noodsituatie te verlengen tot en met 28 april
2022, zoals opgenomen in het KB van 27/01/2022 houdende de afkondiging van de
instandhouding van de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie;
 Gelet op het Koninklijk Besluit van 27/01/2022 houdende wijziging van het 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;
 Overwegende dat het hiernavolgende besluit noodzakelijk is, gelet op de huidige
besmettingscurves en het mogelijke risico voor de openbare gezondheid waardoor we genoopt zijn
om strikte veiligheidsnormen te hanteren voor zowel raadsleden als publiek;
 Gelet op de richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur op zijn website, over de organisatie
van raadszittingen en het stroomschema dat erbij hoort als houvast om een vergaderwijze te
kiezen;
 Overwegende dat een fysieke vergadering, toegankelijk voor pers en publiek, in Berlare niet op
een veilige manier in de raadzaal kan plaatsvinden: in de raadzaal kunnen de richtlijnen rond social
distancing niet worden gewaarborgd; ook de verluchting van de ruimte is niet optimaal;
 Overwegende dat de richtlijn van het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt dat een vergadering
digitaal kan plaatsvinden tijdens de federale fase van de COVID-19 pandemie, als de beslissing
gemotiveerd wordt bij burgemeestersbesluit waarom een fysieke vergadering niet mogelijk is, als
er een audiolivestream is die te volgen is voor pers en publiek, en als de procedure voor geheime
stemming sluitend is;
 Gelet op het feit dat we hieraan kunnen voldoen en via website en sociale media zullen
aankondigen waar pers en publiek de audiolivestream kunnen volgen;
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 Overwegende het overleg tussen voorzitter van de raad, algemeen directeur en burgemeester;
 Overwegende dat in de eerstvolgende zitting van de raad van dit besluit kennis wordt genomen.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Zolang de epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie is afgekondigd
(dit is tot en met 28 april 2022 cf. KB van 27/01/2022) de komende gemeenteraden en de raden voor
maatschappelijk welzijn digitaal te houden via Teams en met mogelijkheid tot geheime stemming.
ART. 2
Bekend te maken dat pers en publiek de digitale vergadering audiovisueel kunnen volgen.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen via digitaal loket;
- de raadsleden.
ART. 4
Dit besluit zal worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur.
Berlare, 28 januari 2022
Vastgesteld op datum van hierboven.
Voor eensluidend verklaard

Hilde Van der Jeugt
algemeen directeur
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Katja Gabriëls
burgemeester
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