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Punt BP2: Op verzoek van de fracties van CD&V Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL: 
Aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad met het oog op het 
organiseren van digitale en hybride vergaderingen
De gemeenteraad;
Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zoals laatst gewijzigd door de 
gemeenteraad op 22 juni 2021;
Gelet op artikel 31 van het decreet ter versterking van de lokale democratie van 16 juli 2021, in 
werking getreden op 14 augustus 2021, waarbij aan het derde lid van artikel 20 van het DLB 
volgende bepaling wordt toegevoegd: “De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in het 
gemeentehuis of op de fysieke plaats door de gemeenteraad bepaald. Het huishoudelijk 
reglement bepaalt of de gemeenteraad of de gemeenteraadscommissies, vermeld in artikel 37, 
digitaal of hybride kunnen vergaderen en de wijze waarop”;
Overwegende dat de coronapandemie duidelijk heeft gemaakt dat het noodzakelijk kan zijn dat 
de gemeenteraad op een digitale of hybride manier vergadert;
Gelet op de beslissing genomen in mei 2020 om de digitale gemeenteraad te livestreamen; 
Dat krachtens het decreet het voortaan mogelijk is dat de gemeenteraad digitaal of hybride 
vergadert onder de uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het huishoudelijk reglement;
Op voorstel van de fracties van CD&V Zoersel en h-EERLIJK ZOERSEL;
BESLUIT met 14 stemmen voor (CD&V, h-EERLIJK Zoersel, Vlaams Belang, schepen C. Van 
Paesschen en voorzitter M. De Vos en 12 stemmen tegen (N-VA, Groen en Open VLD):
Artikel 1:
In het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad, zoals laatst gewijzigd op 22 juni 2021, 
wordt een artikel 6.3 toegevoegd luidend als volgt: 
“De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats in het gemeentehuis of op de fysieke plaats 
door de gemeenteraad bepaald. 
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de vergaderingen digitaal of hybride doorgaan. 
Als uitzonderlijke omstandigheden voor een digitale of hybride vergadering worden onder meer 
aanzien: de noodzaak omwille van een pandemie, weersomstandigheden, niet-beschikbaarheid 
van de raadszaal, het niet-beschikbaar zijn van de mogelijkheid tot livestreaming bij een fysieke 
vergadering, de onmogelijkheid van een raadslid om fysiek te vergaderen omwille van ziekte, 
ongeval of beperking, enz. 
De voorzitter van de gemeenteraad kan, na overleg met de fractieleiders, beslissen de 
vergadering digitaal of hybride te laten doorgaan.”
Artikel 2: 
In het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals laatst gewijzigd op 22 juni 2021, 
wordt volgende bepaling toegevoegd aan artikel 60: “De voorzitter van de 
gemeenteraadscommissie kan, na overleg met de fractieleiders, beslissen de vergadering digitaal 
of hybride te laten doorgaan.”
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