
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 
12 februari 2021 

Organisatie van de zittingen van de gemeenteraad en van de ocmw-raad van Zoersel van 23 

februari 2021 conform de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

MOTIVERING 

Feiten en context 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er allerhande federale maatregelen van 

kracht, vastgelegd bij ministerieel besluit. In die maatregelen zijn het zoveel mogelijk beperken van 

sociale contacten tussen mensen die niet in hetzelfde gezin wonen en het steeds bewaren van een 

minimum sociale afstand van 1,5 meter de absolute basisregels.  

Juridische grond: 

- Artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet 

- Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 

- Het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij de besluiten van 1 en 28 november, 11, 19, 20, 

21 en 24 december 2020 en 12, 14, 26 en 29 januari, 6 februari 2021 

- De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake de organisatie van de zittingen van 

de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn, zoals weergegeven op de website van 

het Agentschap bij het onderdeel Lokaal Bestuur 

Argumentatie 

Fysiek een zitting van de gemeenteraad en van de ocmw-raad houden is onmogelijk zonder mensen 

(van verschillende leeftijdsgroepen) met elkaar in contact te brengen in eenzelfde gebouw en ruimte. 

Het risico op verdere verspreiding van het virus tussen mensen die voorheen langere tijd geen contact 

meer hebben gehad met elkaar, is te groot. Omwille van de continuïteit van het bestuur en van het 

lokaal beleid is het daarentegen wel noodzakelijk dat de gemeenteraad en de ocmw-raad hun 

bevoegdheden blijven uitoefenen en de nodige besluiten nemen. Er bestaat daartoe de mogelijkheid 

om virtueel en interactief te vergaderen via de webapplicatie ZOOM, zoals al meerdere maanden met 

succes werd toegepast in Zoersel. Om de digitale versie voldoende overzichtelijk en beheersbaar te 

houden zal de toegang en uitnodiging tot deelname aan de zitting beperkt worden tot de leden van de 

raden, de algemeen directeur, de IT-dienst en het secretariaat. De zittingen worden via livestream voor 

pers en publiek toegankelijk gemaakt via de gemeentelijke website conform het huishoudelijk 

reglement. 

BESLUIT: 

Artikel 1 

De zittingen van de gemeenteraad en ocmw-raad van 23 februari 2021 worden met het oog op de 

openbare volksgezondheid en hygiëne georganiseerd met naleving van de volgende principes: 

- De vergadering wordt virtueel gehouden, gebruik makend van de webapplicatie ZOOM. 

- De toegang en uitnodiging tot deelname aan de zittingen wordt beperkt tot de leden van de raad van 

bestuur van het autonoom gemeentebedrijf en van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de IT-

dienst en het secretariaat. De zittingen worden via livestream toegankelijk gemaakt voor pers en 

publiek via een link op de gemeentelijke website. 

- De voorzitter van de gemeenteraad zal in het kader van zijn decretale bevoegdheid om de 

raadszitting in goede banen te leiden nog verdere afspraken maken om te zorgen voor het vlotte 

verloop van de vergadering. 

Artikel 2 

Zolang de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden, kan er een nieuw 

gelijkaardig besluit worden genomen voor de volgende zittingen van de gemeenteraad en van de 

ocmw-raad. 

Artikel 3 

Dit besluit wordt in het kader van de politionele gemeentelijke bevoegdheid voor bekrachtiging 

voorgelegd aan de gemeenteraad en zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van 

artikel 285, §1 van het decreet lokaal bestuur. 
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