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Willebroek
Willebroek, 21 september 2020

Besluit van de burgémeester van 21 september 2020 houdende COVID-Ig-pandemie organisatie en regels inzake de viÉuele gemeenteraad, gemeenteraadscommissie, de
raad van bestuur van het AGB en de raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTE WILLEBROEK,
DE BURGEMEESTER,
Juridische qrondslag:
Gelet op het Ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de
federale fase betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-1g;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen;
Gelet op het Ministeriel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen van 10, 24,2g
juli en 22 augustus
Gelet op het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de nieuwe gemeentewet inzonderheid artikel 134, 51 en 135, 52;
Gelet op de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waarin een kader bepaald
wordt voor vergaderingen van lokale bestuursorganen vanaf 1 september 2020;
Overwegende de federale fase van het nationaal noodplan, die nog steeds van kracht is;
Ovenaregende de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België;

Ovenuegende de "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen zijn;
Feiten, context en motivatie:
Overwegende dat via ministerieel besluit van 13 maart 2020 de federale fase van het
nationaal noodplan betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus

COVID-19 is afgekondigd en dat de federale fase een uitzonderlijke situatie is die nog altijd
van toepassing is;
Overwegende dat het Agentschap Binnenlands Bestuur in haar richtlijnen, die geleden vanaf
1 september 2020, heeft gesteld dat fysiek vergaderen het uitgangspunt is voor de
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, maar dat het daarbij essentieel is
dat de op dat moment geldende richtlijnen rond hygiëne en social distancing gerespecteerd
worden;
Ovenrvegende dat digitaal vergaderen mogelijk is onder bepaalde voonraarden;

Overwegende dat het besluit van de burgemeester waarin het digitaal vergaderen wordt
geregeld, ook dient te motiveren waarom een fysieke vergadering niet mogelijk is;
Overwegende het hoge aantal COVID-19- besmettingen op het grondgebied van Willebroek,
meegedeeld door Sciensano;

Ovenregende de bezorgdheid omtrent de bescherming en gezondheid van de raadsleden;
Ovenruegende dat het gemeentebestuur van Willebroek ook maximaal inzet op virtueel
vergaderen met externe partners in de organisatie;

Overuregende dat de opgesomde uitzonderlijke situatie rechtvaardigt om van de normale
vergaderwijze af te wijken;
BESLUIT

Artikel 1. Virtuele vergaderingen van de gemeenteraad, gemeenteraadscommissie, de
raad van bestuur van het AGB en raad voor maatschappelijk welzijn
De burgemeester besluit dat de volgende gemeenteraden, gemeenteraadscommissies, de
raden van bestuur van het AGB en raden voor maatschappelijk welzijn virtueel en achter
gesloten deuren worden georganiseerd zolang de federale noodplanningsmaatregelen van
kracht zijn ter preventie van de verspreiding van het
coronavirus COVID-19.

AÉikel 2. Audiovisuele livestream
Brj de organisatie van de volgende gemeenteraden, gemeentaardscommissies en raden voor
maatschappelijk welzijn kunnen pers en publiek de gemeenteraad volgen via een
audiovisuele livestream. De webtoepassing van de gemeente communiceert hoe pers en
publiek de vergadering kunnen volgen via de livestream.

Artikel 3. Bekrachtiging
Dit besluit wordt onvenrijld ter kennis gebracht van de gemeenteraad en zal bij
hoogdringendheid tijdens de eerstvolgende zitting van de raad worden bekrachtigd

AÉikel4. Bekendmaking
Onderhavig besluit wordt op de gemeentelijke website bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 285-287 en 326 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 5. Afschrift
Een afschrift van de verordening moet bezorgd worden aan de bestendige deputatie van de
provincieraad binnen de 48 uur, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de
politierechtbank (op basis van artikel 119 NGW)

Artikel 6. Beroep
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e tid van de gecoórdineerde wetten op de Raad van
State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden
ingesteld bij de Raad van State,'wegens overtreding van hetzijsubstantiële, hetzij op straffe
van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afiuending van macht, binnen zestig
dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door
middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een
advocaat die is ingeschreven op de tabel van de orde van Advocaten.

Artikel 7. lnwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op
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september 2020

21 september 2020, te Willebroek, in twee exemplaren

De algemeen directeur,

Eddy Bevers

.Blommaert

